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Notulen Algemene Ledenvergadering 
S.D.V.N. Dance Fever 

25 augustus 2021 
 
 

25 augustus 2021, Locatie: Online, 19:00 uur 

 
 

Aanwezigen (24) 
Daniek Bakker (voorzitter), Anouk Lichtenberg (notulist), Max Lightbody, Ilse Schepper, Auke-Aart Flier, 
Leonie Vonk, Kim Lamper, Matthijs de Fouw, Tamara Driessen, Aline Rijks, Bas Roovers, Lieke Galas, 
Carolien Maas, Celine de Loos, Anne Inkenhaag, Lianne la Faille, Myrthe Buser, Roos Leenen, Sanne Kluin, 
Roos van Zeijl, Gabi Rahimbaks, Steven Holleman, Floris Nijland, Bas Broere. 

Verlate binnenkomst 

Eerder vertrek 

Machtigingen 
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Agenda 
1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Mededelingen 

Punt ter stemming 

4. Vaststellen notulen d. d. 6 juli 2021 

Punten ter bespreking 

5. Commissierondje 

Punten ter informatie 

6. Updates vanuit het bestuur 

Punten ter bespreking 

7. Jaarafrekening AcCo 2020-2021 

8. Jaarafrekening OpCie 2020-2021 

9. Conceptversie Jaarverslag XXIe bestuur 

10. W.V.T.T.K. 

11. Sluiting 
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1. Opening 
1 Daniek Bakker opent de vergadering om 19:01. 

2 Daniek vertelt dat er een paar huisregels zijn. Ze vraagt of iedereen zich op mute wil zetten, en of iedereen 
3 hun camera aan wil doen. Daniek verzoekt de ALV om raise hand te gebruiken als ze iets willen zeggen, en 
4 het in de chat van Zoom willen melden als ze de ALV verlaten. 

5 Daniek vraagt of er bezwaar is tegen het opnemen van het geluid van de ALV. Er is geen bezwaar. 

6 2. Vaststellen van de agenda 
7 Daniek vraagt of er opmerkingen of vragen zijn over de agenda. Er zijn geen opmerkingen. 

8 De agenda is vastgesteld. 

9 3. Mededelingen 
10 Er zijn geen mededelingen. 

11 4. Vaststellen van de notulen 
12 Daniek vraagt of er algemene opmerkingen zijn. Die zijn er niet. 

13 Daniek vraagt of er specifieke opmerkingen zijn. Die zijn er niet. 

14 Daniek vraagt of er behoefte is aan stemming. Er is geen behoefte aan stemming. 

15 De notulen van d.d. 6 juli zijn per acclamatie vastgesteld. 

16 5. Updates vanuit het bestuur 
17 1. Lid van het jaar 

18 Dit is onze één na laatste ALV na een heel bijzonder bestuursjaar voor ons, maar het was natuurlijk een 
19 bijzonder jaar voor ons allemaal. Het bestuur is alle leden erg dankbaar voor hun flexibiliteit, 
20 behulpzaamheid, enthousiasme en verricht commissiewerk van het afgelopen jaar. Er is echter één lid die 
21 wij specifiek deze ALV in het zonnetje willen zetten voor haar buitengewone hulp in het afgelopen jaar. 

22 Wij willen haar ontzettend bedanken voor dit jaar haar harde werk en ondersteuning van ons als bestuur. 
23 Zij heeft zich ontzettend goed ingezet voor de vereniging en heeft dit meer dan verdiend. Hoe zij dit jaar 
24 de evaluaties volledig heeft overgenomen was een last van onze schouders. 
25 Daarnaast konden we haar altijd benaderen voor advies of ondersteuning. 

26 Het bestuur benoemt Tamara Driessen als lid van het jaar! Ze krijgt, zoals vastgelegd in het HR, een jaar 
27 lang vrijstelling van contributie en lesgeld. Het bestuur wil haar nogmaals heel erg bedanken voor haar 
28 vele hulp. 

29 2. Proeflessen en bindend advies 
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1 Van 6 tot en met 17 september organiseert Dance Fever haar gratis proeflessen. Iedereen is verplicht om 
2 zich voor de proefles aan te melden door te mailen naar secretaris@sdvndancefever.nl. Er geldt een 
3 bindend advies voor alle groepen, met uitzondering van de beginnersgroepen en Stijldansen D, C en B. 
4 Alle huidige dansers van een groep moeten opnieuw een bindend advies krijgen, want dat is een wens 
5 van alle docenten doordat er door het afgelopen jaar veel niveauverschil kan zijn ontstaan tussen de 
6 dansers aangezien sommige dansers wel naar hun les kwamen en anderen minder of niet. 

7 Je kan je nu al opgeven voor de proeflessen en je kan je opgeven voor een proefles tot 17 uur ‘s avonds 
8 van de avond dat je een proefles wilt volgen. 

9 Bas Broere vraagt of het ontvangen van een bindend advies voor iedereen niet het standaard plan is. 
10 Daniek antwoordt dat het eerst de bedoeling was dat alleen nieuwe leden een advies zouden krijgen. 
11 Vanwege de online lessen van vorig jaar is besloten om iedereen alsnog een bindend advies te geven. 
12 Bas Broere geeft aan dat het volgens hem wel de bedoeling was dat dit elk jaar zou gebeuren. 
13 Daniek zegt dat dat dan gecheckt moet worden bij de docenten. 

14 Bas Broere vraagt of er een maximum aantal dansers per groep is voor de proeflessen. 
15 Daniek antwoordt dat dit niet het geval is omdat er tijdens de dansles geen afstand gehouden hoeft te 
16 worden. 

17 Tamara vraagt waarom Stijldansen C en B geen bindend advies krijgen. Ze maakt zich zorgen om de B. 
18 Ilse geeft aan dat de docenten dit hebben besloten, het was een wens vanuit hun en Ilse heeft hiernaar 
19 geluisterd. De docenten maakten zich niet zo veel zorgen over de doorstroom. 
20 Tamara vraagt of er al oplossingen zijn voor als het wel misgaat. 
21 Daniek antwoordt dat daar nog geen plan voor is. 
22 Anne denkt dat het geen groot probleem gaat zijn. 

23 3. Samenstelling XXIIe bestuur 

24 Er is tot nu toe helaas nog geen geschikte vijfde kandidaat gevonden voor het kandidaatsbestuur. Er blijft 
25 gezocht worden naar een vijfde kandidaat die met voorkeur de voorzittersrol op zich wil nemen, maar het 
26 kandidaatsbestuur bereidt zich nu ook voor op een bestuursjaar zonder vijfde lid als voorzitter. In dat 
27 geval behouden de leden van het kandidaatsbestuur hun bestuursfuncties, maar de taken van de 
28 Voorzitter zullen hoofdzakelijk verdeeld worden over Hilde en Roos en zij zijn beiden ook ingewerkt door 
29 Daniek. 

30 Bas Broere vindt het erg verdrietig. Een bestuursjaar met vier mensen is lastig te doen. Hij hoopt dat er 
31 vanuit de vereniging veel hulp komt. 

32 Roos van Zeijl vraagt namens het kandidaatsbestuur of er nog iemand is die bestuursinteresse heeft of 
33 iemand kent die graag bestuur wil doen. 

34 Aline vraagt zich af hoe het bestuur er uit zal gaan zien qua voorzitters. 
35 Roos van Zeijl legt uit dat zij en Hilde samen voorzitter worden, terwijl ze dit allebei niet als voorkeur 
36 hadden. Hilde gaat de bestuursvergaderingen leiden, Roos de ALV’s. Andere taken zullen verdeeld 
37 worden over de rest van de bestuursleden. 

38 Steven vraagt of het kandidaatsbestuur erop voorbereid is dat ze waarschijnlijk alle vier studievertraging 
39 op gaan lopen. 
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1 Roos van Zeijl antwoordt dat dit voor sommigen wel een bewuste keuze is, maar de rest zal het zeker 
2 meenemen. 

3 Tamara biedt aan om met het kandidaatsbestuur te gaan zitten om te kijken welke taken belangrijk zijn. 
4 Roos van Zeijl bedankt Tamara. 

5 4. Lid van Verdienste 

6 Voordat we doorgaan met de agendapunten wil het bestuur jullie verblijden met nog één feestelijke 
7 bekendmaking. Het gaat over het volgende lid: 

8 Deze vrouw werd in 2015 lid van Dance Fever en ze ging gelijk als eerstejaars lid het bestuur in, ze werd 
9 een fantastische secretaris. Ze heeft vervolgens meerdere jaren in de RvA gezeten en ook meerdere jaren 

10 een super eindoptreden afgeleverd als lid van de OpCie. Ze heeft ook met de TeammatchCie 
11 meegedraaid en wanneer iemand riep: we kunnen vrijwilligers gebruiken voor het NTDS of ETDS, dan 
12 stond ze altijd vooraan om zich aan te melden. Veel leden zullen haar kennen als iemand met een hart van 
13 goud omdat ze zo enorm behulpzaam is. Er is ons ingefluisterd dat er eens een stel was die de D wilde 
14 dansen omdat ze gingen trouwen, maar de groep zat vol. Onze vrouw van dit verhaal moest het stel 
15 afbellen, maar in plaats van hen achter te laten zonder danslessen, is zij het stel privé les gaan geven 
16 zodat ze toch konden stijldansen op hun bruiloft. Dit getuigt wederom voor haar lieve karakter en haar 
17 passie voor dansen. Daarnaast helpt ze al vijf jaar op rij de secretaris van Dance Fever bij de inschrijvingen 
18 wat van bijzonder veel liefde voor de vereniging duidt. 

19 Het bestuur wil haar waardering uitspreken voor deze bijzondere dame en benoemt daarom Lieke Galas 
20 tot Lid van Verdienste! 

21 De rechten van Lieke als lid van verdienste zijn zoals vastgesteld wordt door het bestuur en de algemene 
22 ledenvergadering. Het bestuur zal in overleg gaan met Lieke over haar wensen. 

23 6. Commissierondje 
24 AcCo Aline zegt dat er sinds de vorige ALV niet veel gebeurd is. Ze zijn bezig met het organiseren van een 
25 borrel. 
26 BataCie Robin vertelt dat er niet echt een update is, ze hebben alles afgerond. 

27 IntroCie Roos van Zeijl zegt dat ze nu druk zijn, de intro is nu bezig. Ze zijn nu workshops aan het geven 
28 tot en met zaterdag. 

29 LustrumCie Daniek vertelt dat de LustrumCie druk bezig is met activiteiten regelen voor het lustrum. 

30 OpCie Myrthe vertelt dat ze nog aan het uitrusten zijn van het optreden. Ze hebben een commissieuitje 
31 gehad. 

32 PR-Cie heeft niks ingestuurd en is niet aanwezig. 

33 PublicaCie Anne vertelt dat er sinds de vorige ALV niets is gebeurd. De foto’s van het eindoptreden staan 
34 op de website! 

35 TeammatchCie Daniek vertelt dat er sinds de vorige ALV niet veel meer is gebeurd, en dat de aftermovie 
36 is mislukt. 
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1 WebCie Bas Broere zegt dat ze bezig zijn geweest met het helpen van het bestuur. Online declaraties zijn 
2 ze mee bezig, en online machtigingen. De IntroCie heeft de homepagina overgenomen. Binnenkort komen 
3 de inschrijvingen en proeflesdingen er op. Aan het begin van het jaar zouden er nog geen accounts 
4 gemaakt worden voor de leden, en dit is daarna niet meer gebeurd. Iedereen die nog een account willen 
5 moeten even de WebCie mailen. 

6 KasCo Gabi zegt dat ze bezig zijn geweest met het financieel jaarverslag. Max heeft een inhaalslag 
7 gedaan met de taken die er nog lagen. Ze zijn tevreden. 

8 RvA Bas Roovers vertelt dat ze vooral verslagen hebben nagekeken, en vakantie hebben gevierd 

9 MJPWG Bas Broere vertelt dat ze een beetje aan het afbouwen zijn. Ze willen volgend jaar een keer een 
10 brainstormsessie doen. Verder lopen ze op schema. 

11 Financiele werkgroep Bas Roovers vertelt dat ze goed terugkijken op de werksessies. 

12 Teamcaptain Brado Steven vertelt dat er niet echt nieuws is. Ze hebben net hun eerste mailtje gehad. Dit 
13 is doorgegeven aan de DansCie. 

14 Teamcaptains stijldansen [Ingestuurd stukje] 

15 Roos Leenen heeft nog steeds geen mail over het ETDS. Ze vraagt of dit zo snel mogelijk gedaan kan 
16 worden. 
17 Daniek zegt dat de teamcaptains dat deze week gaan doen. De terugbetalingen voor het ETDS zijn voor 
18 26 augustus gepland. 

19 Teamcaptains Showdance Demoteam Gabi zegt dat ze nog spierpijn hebben van de demo’s van de 
20 introweek. Verder zijn ze bezig met de opening van het academisch jaar. Ze zijn ook bezig geweest met 
21 social media acties voor promoties voor het demoteam. Lipstick on tour komt binnenkort, daarvoor wordt 
22 deze week een filmpje gepost. 

23 Teamcaptain Hiphop Wedstrijdteam heeft geen stukje ingestuurd en is niet aanwezig. 

24 Daniek schorst de vergadering voor 5 minuten. 

25 Daniek heropent de vergadering om 19:28 

26 7. Jaarafrekening AcCo 2020-2021 
27 Anne vertelt dat er sommige activiteiten niet door konden gaan. Daarom hebben ze geschoven met het 
28 budget naar andere activiteiten. Er zijn maar 8 van de 22 leden geweest die de cantus gedeclareerd 
29 hebben. 

30 Steven vindt de laatste kolom raar. Ook de kleuren vindt hij vreemd. 

31 8. Jaarafrekening OpCie 2020-2021 
32 Bas Roovers vraagt of ze een cd uit willen geven met het optreden erop of dat het nog op YouTube staat. 
33 Leonie zegt dat het inderdaad nog op YouTube staat. 
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1 Roos Leenen merkt op dat in puntje 8 “Menno” veranderd moet worden naar “videograaf”. 

2 Bas Broere is heel blij dat de 0 posten ook op de afrekening staan. 

3 Steven had het fijn gevonden als er dan ook een begroting was gemaakt voor de videograaf. 
4 Leonie vertelt dat de begroting van de vorige ALV dichter in de buurt komt. 
5 Steven vraagt of ze dan een kolom toe willen voegen voor die begroting. 
6 Leonie vindt dat prima. 

7 Myrthe vult aan dat ze geld vragen voor het kijken van het optreden niet handig vonden. 
8 Daniek zegt dat een gift altijd mag! 

9 Aline vraagt waarom de feestwinkel niet is gebruikt. 
10 Leonie legt uit dat ze die kortingscode niet hebben opgevraagd. 

11 Gabi zegt dat dit om iets anders gaat. Het feestwinkelbudget is wat Dance Fever uit kan geven, en tot 100 
12 euro krijgen we al het geld terug, daarvoor is de code nodig. Deze code zou gedeeld worden met de 
13 OpCie, maar dit is niet gedaan. Tot december kan deze code nog gebruikt worden. 
14 Leonie geeft aan dat voor dat geld er inderdaad nog dingen aangeschaft kunnen worden. 

15 9. Conceptversie Jaarverslag XXIe Bestuur 
16 Bas Broere zegt dat het verslag veel te lang is, en er staan veel dingen die volgens hem niet per se nodig 
17 zijn. Met de HR- en statuten- werkgroep willen ze ook in de regelementen vastleggen wat de gewenste 
18 opzet is. Hij moedigt de leden aan om hem te appen met ideeen hierover. 

19 Bas Roovers wil vanuit de RvA een algemene opmerking maken. Het bestuur heeft tijdens de vakantie 
20 hard gewerkt aan het jaarverslag. Er was een strak schema, maar door een miscommunicatie heeft de RvA 
21 helaas niet volledig naar alle stukjes kunnen kijken. 
22 Steven wil niet flauw zijn, maar hij verwacht wel dat deadlines van het bestuur gecontroleerd worden door 
23 de RvA. Hij geeft aan dat dit hem tegenvalt van de RvA. 
24 Bas Roovers snapt Steven, maar hij wil niet verder uitwijken. Het is besproken met het bestuur. 

25 Daniek vraagt of er algemene opmerkingen zijn. 
26 Myrthe geeft aan dat het er niet verzorgd uitzag. 
27 Daniek geeft aan dat het bestuur daar sowieso naar gaat kijken. 

28 Gabi zou het fijn vinden als de comments opgeslagen blijven zodat mensen later terug kunnen kijken. 
29 Daniek antwoordt dat dat zal gebeuren. 

30 Voorzitter 

31 Daniek bedankt iedereen voor ingestuurde complimenten, andere opmerkingen zal ze naar kijken. 

32 Gabi vraagt of het persoonlijk rondje niet voor Amanda ook al ingezet werd en dat dat wellicht in het 
33 jaarverslag van Steven teruggevonden kan worden. 

34 Daniek geeft aan dat ze hiernaar heeft gezocht maar dit niet terug kon vinden. Ze kan wel toevoegen dat 
35 ze het persoonlijke rondje van afgelopen jaren heb voortgezet, onafhankelijk van wie het geadviseerd 
36 heeft. 

37 Gabi raadt aan dat het nog toffer is om concrete tools mee te kunnen geven aan opvolgers over hoe het je 
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uiteindelijk is gelukt, zodat zij dat eventueel ook toe kunnen passen. 

1 Daniek snapt dat het interessante informatie is, maar het is eerder info die meegegeven wordt met het 
2 inwerken. Om de lengte van het verslag te beperken is dit niet heel handig. 
3 Gabi zegt dat concreter zijn ook al beter is. 
4 Daniek gaat het proberen zo kort mogelijk toe te voegen. 

5 Bas Broere geeft Daniek een compliment over haar stuk, hij vindt dat er niet veel weggestreept kan 
6 worden uit haar stuk. Dit is de manier waarop het geschreven zou moeten worden. 

7 Secretaris 

8 Anouk geeft aan dat de opmerkingen die ze niet bespreekt wel meegenomen zullen worden bij het 
9 verwerken van de feedback. 

10 Myrthe geeft aan dat ze uit dit stuk het idee krijgt dat Anouk aan het begin van het jaar niet goed 
11 doorhad wat de functie in hield. Ze vraagt hoe de vereniging had kunnen helpen om deze verwachtingen 
12 en het bijbehorende stressgevoel beter te anticiperen. 
13 Anouk antwoordt dat ze van tevoren niet kon weten dat ze de proeflesmails zou moeten regelen, omdat 
14 dit door corona nieuw was in het takenpakket, en dus tijdens de inwerking nog niet bekend was. Ze wist 
15 wel goed wat haar functie inhield, het was aan het begin alleen meer werk dan verwacht. Ze denkt dat de 
16 vereniging hierbij niet had kunnen helpen, omdat het een onverwachte zaak was. 

17 Myrthe en Leonie vragen hoe dit staat in relatie tot de hieronder genoemde reden om een bestuursjaar te 
18 doen. Dit lijkt elkaar nu tegen te spreken. 
19 Anouk antwoordt dat ze het natuurlijk een goede kans vond om zichzelf te laten zien. Het moment 
20 waarop dit gebeurde was alleen erg druk, waardoor het niet heel prettig was. 

21 Leonie, Tamara, Kim, Gabi en Myrthe vragen wat ze volgend jaar anders zou doen om de 
22 vertrouwenspersonen te promoten. 
23 Anouk antwoordt dat deze ook voorgesteld kunnen worden aan de leden in de eerste week, zodat ze er 
24 meteen een gezicht bij hebben, en zodat zo veel mogelijk leden het meekrijgen. 

25 Penningmeester 

26 Myrthe vraagt wat “met wisselende snelheid” betekent. 
27 Max geeft aan dat dit soms binnen een paar dagen betekent, soms een week of langer. 

28 Bas Broere zegt dat declaraties op papier niet geaccepteerd werden er ook bijgezet moet worden, omdat 
29 dit eigenlijk wel kon. 
30 Max zal dit aanpassen. 
31 Steven geeft aan dat het Max siert hoe hij beschrijft wat er fout is gegaan. Het leest soms wel lastig. Het 
32 zou fijn zijn als Max daar iets directer in zou kunnen zijn. 

33 Max zegt dat het voor hem ideaal was, omdat hij niet de postvakjes hoefde te controleren. 
34 Steven vraagt of hij er reacties op heeft gehad vanuit de leden. 
35 Max geeft aan dat één persoon het liever fysiek had ingeleverd, en die heeft het ook per mail moeten 
36 doen. Verder was er geen feedback. 
37 Bas Broere vraagt of hij ook dingen verwerkt heeft in zijn draaiboek over de declaraties. 
38 Max zegt dat alles in conscribo terug te vinden is. 
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1 Bas Broere vindt de schrijfstijl van Max heel prettig. 
2 Bas Roovers vindt dat online beter is, zodat bonnetjes dan ook niet kwijt kunnen raken. 

3 Commissaris Dans 

4 Gabi vraagt of er overleg is geweest met de commissies zelf over het minder aanwezig zijn van Ilse. 
5 Ilse vertelt dat dit niet het geval is, maar dit was misschien wel een goed idee geweest 

6 Docentenvergaderingen splitten staat er niet in, maar Ilse gaat dit wel toevoegen. 

7 Ilse legt uit dat Tamara hier niet de schuld hoort te krijgen, dit gaat aangepast worden. 

8 Ilse denkt dat beide punten voor en nadelen hebben, en probeerde er daarom tussenin te zitten. Ze vindt 
9 dat er wel beter overlegd had kunnen worden. Volgend jaar moet dit ook in samenspraak met de 

10 commissies gedaan worden. Dit is al besproken met Roos. 
11 Tamara legt uit dat er vanuit de OpCie vooral ontwetendheid was over wat ze van Ilse konden verwachten. 
12 Daar is het een beetje misgegaan. 
13 Myrthe zegt dat het bestuur eindverantwoordelijk is, en zij moet dan dus ook op de hoogte zijn van wat 
14 er speelt. 
15 Ilse zegt dat ze wel heeft bijgehouden wat er gebeurde. Ze had vertrouwen in de commissie en liet ze 
16 daarom meer los. 
17 Steven wil geen kant kiezen, maar er moet een balans zijn. 
18 Daniek zegt dat de conclusie hier is dat verwachtingsmanagement belangrijk is om volgend jaar mee te 
19 nemen. Verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, maar ligt ook bij de commissie als deze bestaat uit leden 
20 die hier veel vanaf weten. 

21 Aline merkt op dat Ilse benoemt dat ze communicatie met leden eng vond, dat ze iets eng vindt betekent 
22 niet dat ze het niet moet doen, ze vraagt hoe Ilse hierover denkt. 
23 Ilse zegt dat communicatie belangrijk is, en dit moet gewoon gedaan worden, hoe eng het ook is. Ilse 
24 heeft het idee dat ze hier steeds beter in is geworden. 
25 Tamara vraagt of ze om hulp heeft gevraagd. 
26 Ilse antwoordt dat ze dit soms wel, soms niet heeft gedaan. Ze heeft het soms ook laten hangen. Als ze 
27 iets heel vervelend vond heeft ze wel contact opgenomen met Daniek of Julianne. 
28 Tamara vraagt wat ze mee neemt. 
29 Ilse antwoordt dat ze meeneemt dat ze soms dingen moet doen ondanks dat ze eng kunnen zijn. 
30 Steven vraagt of ze er een trucje voor geleerd en of ze eroverheen is gekomen. 
31 Ilse antwoordt dat dit verschilt per onderdeel. 
32 Daniek vult aan dat Ilse vooral al geholpen werd om erover te praten, en het daarna gewoon te doen. 

33 Steven raadt aan om mee te nemen dat een vergadering met alleen D-docenten weinig zin heeft. 
34 Ilse geeft aan dat ze dat snapt, maar dat ze de discussies wel vaak nuttig vond. 

35 Daniek schorst de vergadering tot 21:00 

36 Daniek heropent de vergadering om 21:01 

37 Commissaris Extern 

38 Opmerking van Gabi over het bestelformulier. 
39 Auke antwoordt dat er inderdaad een nieuw bestelformulier was, mede door Gabi, dit was heel fijn. 
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1 Tamara merkt op dat de ledenkleding echt heel laat was dit jaar, vooral bij de OpCie. 
2 Auke geeft aan dat hij het hiermee eens is, volgend jaar gaat ervoor gezorgd worden dat dit beter gaat. 

3 Tamara vraagt wat een “goed resultaat” betekent voor hem. 
4 Auke legt uit dat het positieve resultaten waren. Een goed resultaat is goed doordacht. Hij vond het fijn 
5 om er een tweede perspectief bij te hebben. 
6 Steven vindt dat hij dat er dan bij moet zetten. 

7 Steven wordt blij van de eerste twee alinea’s van Auke. Hierin zegt Auke wel dat deadlines niet halen nooit 
8 een groot probleem is geworden. Steven vraagt hoe dit zit. 
9 Auke merkte dat hij een angst had voor deadlines, en door met het bestuur in een safe space te werken is 

10 dit minder geworden. 

11 Aline vraagt of Auke naar sponsoren heeft gezocht. 
12 Auke antwoordt dat hij dit niet heeft gedaan, omdat hij zich vooral met andere dingen bezig hield. 
13 Aline zegt dat hij dat er anders neer moet zetten. 

14 Bas Broere vraagt of het later bij het bestuur komen voor problemen heeft gezorgd. 
15 Auke merkte vooral dat hij de connectie met het bestuur miste, dit staat er ook al in. 
16 Bas Broere stelt voor om dit ergens te noteren voor anderen die later bij het bestuur komen. 

17 Steven zegt dat de commissieshirts als een ernstigere fout gezien mogen worden. Commissieshirts horen 
18 wel prioriteit te hebben. Een dag voor het optreden is echt te laat. 
19 Auke bedankt Steven voor zijn opmerking. 
20 Daniek vraagt of dit dan ook anders in het jaarverslag gezet moet worden. 
21 Steven zegt dat dit wel het geval is, tenzij Auke het er niet mee eens is. 
22 Bas Roovers en Aline lijkt het goed om dit op te nemen in het draaiboek. 

23 Covid-19 

24 Leonie vraagt zich of hoe het heeft kunnen gebeuren dat we in onze A en B verdeling van dansgroepen, 
25 geen rekening hadden gehouden met danspartners, terwijl er een aantal stijldansers in het bestuur zitten. 
26 Daniek antwoordt dat de stijldansers in het bestuur er geen nut in zagen om de paren samen in te delen, 
27 omdat ze toch niet samen mochten dansen. Dit had beter gepeild moeten worden bij de leden. 

28 Gabi geeft aan dat meer begeleiding door de Commissaris Dans handig was geweest in de groepsapps. 
29 Daniek antwoordt dat dit besproken zal worden met de volgende Commissaris Dans. 

30 Daniek geeft aan dat het taartdiagram weggehaald zal worden. 

31 Bas Broere merkt op dat de maatregelen vaak zijn veranderd, en het bestuur heeft zich hier aan 
32 aangepast. Hij vraagt hoe goed het bestuur vindt dat ze hier mee om zijn gegaan. 
33 Daniek zegt dat het bestuur zo goed als mogelijk heeft gehandeld. Dit staat ook in het jaarverslag. 
34 Tamara merkt op namens Steven dat hard werken van het bestuur er ook ingezet mag worden. 
35 Leonie zegt dat die zin wel ongelukkig verwoord is, maar het klopt wel. 

36 Online lessen 

37 Bas Broere vindt het vanuit technisch oogpunt knap dat het allemaal gelukt is, ook van de docenten. 
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1 Tamara vindt dat het stijldansen niet genoeg gepromoot is vanuit de stijldansers van het bestuur, ook 
2 omdat zij niet naar de lessen gingen. 
3 Daniek zegt dat hier ergens anders in het jaarverslag wel al over is geschreven. Er kan hierover wel iets 
4 toegevoegd worden. 

5 Verlichtingsbeleid 

6 De ALV vraagt of het verlichtingsbeleid echt gewerkt. 
7 Ilse denkt van wel. De communicatie over het verlichtingsbeleid is alleen niet altijd soepel verlopen, net 
8 als besproken in haar persoonlijke stuk. 

9 Demo- en afdansavond 

10 Bas Broere zou het leuk vinden als de niet-dansende leden daar naartoe zouden komen. 
11 Ilse vindt dat een leuk idee, het wordt doorgegeven aan het nieuwe bestuur. 

12 Bestuurstelefoons 

13 Leonie vindt het gek dat Ilse aangeeft dat ze minder stress ervaarde door soms haar bestuurstelefoon uit 
14 te zetten en commissies te vragen haar privé te appen als er iets aan de hand was. 
15 Ilse antwoordt dat dit niet heel vaak gebeurde, dus het was geen probleem. Alleen in dringende situaties 
16 was het nodig. Het heeft dus wel gewerkt. 
17 Leonie geeft aan dat Ilse dat dan wel anders moet verwoorden. 

18 Tamara vraagt wat er nou grotendeels is gelukt. De balans tussen privé en bestuur of de 
19 bestuurstelefoons. 
20 Ilse antwoordt dat beiden grotendeels gelukt zijn. 
21 Tamara vraagt waarom dit grotendeels is. 
22 Ilse geeft aan dat een paar dagen te lang niet op de telefoons kijken niet handig was. 
23 Tamara vindt dat dat er dan duidelijker in moet staan. 

24 Bindend advies 

25 Leonie vraagt of er nu wel duidelijkheid is over wie het laatste woord heeft in het bindend advies. 
26 Ilse antwoordt dat dit het bestuur is. 

27 Whatsapp 

28 Ilse geeft aan dat ze het woord “redelijk” weg zal halen. 

29 Meerjarenplanwerkgroep 

30 Tamara vraagt wat de belangrijke punten in het verslag waren en wat er besproken is op de ALV. 
31 Daniek lijkt het niet handig om alles van het verslag samen te vatten, maar wat er op de ALV besproken is 
32 kan er wel in 

33 Kledingbeleid 

34 Myrthe, Tamara en Leonie geven aan dat het kledingbeleid niet goed gecommuniceerd was naar de 
35 OpCie. 
36 Daniek antwoordt dat dit inderdaad laat gecommuniceerd was, het was alleen duidelijk of dit ook voor 
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1 het Demoteam en Wedstrijdteam gold. Op het laatste moment bleek dit wel nuttig voor het eindoptreden. 
2 Onze excuses hiervoor. 

3 DansCie 

4 Kim vraagt hoe nieuwe leden aan deze informatie hadden kunnen komen. 
5 Ilse antwoordt dat ervaren leden hiervoor gewenst waren, omdat die hier verstand van zouden hebben. 
6 Het had wel gevraagd kunnen worden aan nieuwe leden. 

7 Binding tussen de dansgroepen 

8 Gabi vraagt zich af hoe deze appgroep zich volgend jaar zal ontwikkelen. 
9 Daniek legt uit dat dit aan het kandidaatsbestuur is. 

10 Zichtbaarheid en toegankelijkheid 

11 Tamara is benieuwd naar een antwoord op de feedback die ze gegeven hebben. 
12 Auke geeft aa dat de zichtbaarheid wel wat uitgebreider besproken kan worden. Bij activiteiten is het 
13 bestuur zo veel mogelijk aanwezig geweest. 
14 Tamara mist een reflectie op de weinige aanwezigheid van de bestuursleden bij de danslessen behalve 
15 Daniek. 
16 Gabi voegt toe dat Anouk ook veel aanwezig was. 

17 Evaluatie van sociale media 

18 Leonie geeft aan dat ze deze kop erg lang vindt. 
19 Daniek legt uit dat dit komt doordat de kopjes van het beleidsplan samengevoegd zijn. 

20 Leonie vraagt of het wel of niet wenselijk was om veel tekst in een insta post te doen. 
21 Auke antwoordt dat dit meer is dan verwacht, Auke heeft hiervoor bij andere verenigingen afgekeken. 

22 Tamara vraagt waarom ingestuurde dingen van haar niet gepost zijn 
23 Auke legt uit dat het soms lang duurde voordat Auke wist hoe hij dingen moest posten, omdat hij niet 
24 veel ervaring had met sociale media, dit is later in het jaar beter geworden. 

25 Tamara en Gabi vragen naar om welke evaluaties het gaat aan het eind van dit stuk. 
26 Auke legt uit dat dit voornamelijk gaat over de evaluaties via Facebook, niet de algemene evaluaties. 

27 Gabi merkt op dat de posts effectiever hadden kunnen zijn. 
28 Auke zegt dat dit klopt, het verschilde per week wat interessant was om te posten. 

29 Tamara vraagt wat Auke meeneemt uit de yotform evaluaties. 
30 Auke zegt dat dit nog zal worden toegevoegd. 

31 Myrthe vraagt hoe de insta takeover weken zijn bevallen. 
32 Auke antwoordt dat dit goed is bevallen. 
33 Daniek voegt toe dat er niet veel commissies waren die er uitgebreid gebruik van hebben gemaakt. 
34 Carolien vraagt of er aan gedacht kan worden dat er bij een takeover ook nog ruimte is voor andere 
35 posts, dit was moeilijk voor de PR-Cie. 
36 Auke zegt dat hier inderdaad over nagedacht kan worden. 
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1 ALU 

2 Myrthe vond het ALU echt top, ze heeft zich scheel genoten. 

3 RAGweek 

4 Leonie vraagt of het de samenwerking met op Hoop van Zegen was of RAGweek die moeizaam verliep? 
5 Auke het gaat om op Hoop van Zegen, dit past hij aan. 

6 NSK 

7 Kim vraagt hoe leden zelf mee hadden kunnen doen aan het online NSK podiumdans. 
8 Daniek legt uit dat de NSK-commissie hier eenmalig een Instagrampost aan gewijd heeft, en dat er dus 
9 niet echt iets was waaraan leden deel hadden kunnen nemen. 

10 Dans inhoudelijk 

11 Bas Roovers vraagt aan de ALV of ze dit stuk in het jaarverslag benoemd willen hebben. 
12 Bas Broere is het er mee eens dat het niet per se nodig is. 
13 Daniek zegt dat deze discussie later nog gevoerd kan worden. 

14 Aline zegt dat het vooral nuttig is om dingen uit de evaluaties te bespreken, zodat leden weten wat er 
15 opgepakt is. 

16 Contacten 

17 Aline merkt op dat bij CodC bestuursleden aanwezig waren op de ALV, en vraagt of dit ook bij de NSSR 
18 was. 
19 Daniek antwoordt dat dit zeker zo was, het stuk over CodC zal eruit gehaald worden. 

20 Daniek schorst de vergadering om 22:02 

21 Daniek heropent de vergadering om 22:11 

22 AcCo 

23 Bas Roovers merkt op dat de tabel kleiner mag. 

24 BoCo 

25 Tamara geeft aan dat de namen missen. 

26 OpCie 

27 Myrthe merkt dat er nog wat weerstand bij haar zit over het niet aanwezig zijn van het bestuur bij de 
28 draaidagen. Haar mening is dat dit niet de taak van de OpCie is om te vragen. 
29 Ilse antwoordt dat het er staat hoe het gebeurd is. Mensen mogen dit zelf interpreteren. 
30 Myrthe begrijpt het maar is het er niet mee eens. 

31 PR-Cie 

32 Aline vraagt of het bestuur uit kan wijden over hoe Summerdance Fever niet naar wens gesteund is. 
33 Auke geeft aan dat het jammer is dat ze dat vinden, hij snapt waar het vandaan komt, jammer dat het zo 
34 gelopen is, hij kan toevoegen hoe dit voorkomen kan worden. 
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1 Teamcaptain workshops 

2 Tamara vraagt wat er wordt bedoeld met “bijna geen workshops”. 
3 Auke zegt dat het weinig workshops waren, alleen tijdens de intro. 

4 Slotwoord 

5 Aline geeft aan dat ze een stukje mist van de financiele werkgroep. Ze heeft wel een stukje geschreven. 
6 Daniek antwoordt dat ze dat toe zal voegen. 

7 Lieke hoopt dat het met de feedback nog meer ingekort kan worden. 
8 Daniek legt uit dat het grote verschil zit in het commissiestuk, er zijn gewoon veel commissies, dit jaar 
9 gaat het niet veel korter worden. 

10 Gabi vindt het dubbel, een lang jaarverslag is vooral naar tijdens het bespreken op de ALV, maar de 
11 informatie is belangrijk voor andere jaren. 
12 Tamara raadt aan om wel de balans te zoeken, waar nodig wel commissiestukken inkorten. 
13 Aline denkt dat een kwart pagina per commissie wel prima is, want wat ze hebben gedaan komt ook in 
14 het draaiboek. 
15 Daniek vraagt om deze discussie te verplaatsen naar een andere ALV. Voor dit jaarverslag is het niet meer 
16 haalbaar om het erg in te korten. 

17 Daniek bedankt iedereen voor hun inzet. 

18 10. W.V.T.T.K. 
19 n.v.t. 

20 11. Rondvraag 
21 Aline miste een update vanuit het bestuur over de nieuwe docenten. 
22 Daniek vertelt dat voor de lessen van Nina de vervangende docent Lynn Spoelstra is, zij is een vriendin van 
23 Nina en heeft ook dezelfde opleiding gehad. 
24 Carolien vraagt of er proeflessen geweest zijn voor Lynn. 
25 Daniek antwoordt dat dit zo is, in de groepsapps is hiervoor om deelnemers gevraagd. 

26 Bas Roovers vertelt dat hij en Lieke op reis gaan naar Polen. 

27 Myrthe vraagt hoe het bestuur het vond om de feedback te krijgen en te bespreken. 
28 Daniek geeft aan dat er veel verschil zit tussen de bestuursleden in hoe ze de feedback hebben verwerkt, 
29 uiteindelijk beseft het bestuur wel dat het wel goed bedoeld is. 
30 Myrthe vindt het belangrijk dat het hele bestuur zich daar nu goed over voelt. 
31 Ilse vond de feedback wel erg heftig, en dit vond ze niet fijn. 
32 Myrthe vraagt hoe ze zich daar nu over voelt. 
33 Ilse zegt dat ze dat niet zo goed weet. 
34 Tamara zegt dat het bestuur zich in de oren moet knopen dat dit de naarste ALV is. 

35 Tamara voegt toe dat ze Daniek erg veel gegroeid vindt in het voorzitten van ALV’s. 
36 Daniek bedankt Tamara. 
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1 Aline vraagt of het bestuur het statistiekenbestand aan gaat vullen. 
2 Daniek antwoordt dat Anouk dat gaat doen, en presenteren op de Wissel-ALV. 

3 Daniek bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 

4 12. Sluiting 
5 Daniek Bakker sluit de vergadering om 22:42. 


