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1. Voorwoord

Hierbij presenteren wij de begroting van het XXIIe bestuur der S.D.V.N. Dance Fever. In de begroting
betekent ‘-’ dat er 0 euro is begroot voor de desbetreffende post en ‘xxx’  dat de post er niet op stond/staat
in dat/dit jaar.



Dit jaar is het lesgeld verhoogd met 5 euro naar 35 euro, dit is onderdeel van een meerjarig plan om het
lesgeld naar 40 euro te trekken (dus volgend jaar wordt het nogmaals met 5 euro verhoogd) zodat er meer
ruimte komt voor de betaling van docenten.

Ivar van den Akker - Kandidaat Penningmeester

2. Post 1000 Opbrengsten

● 1600 Workshops: Het begrote bedrag is gebaseerd op het resultaat van afgelopen jaar. Een
aantekening hierbij is dat het hoger kan uitkomen doordat het XXIIe bestuur een deel van het jaar
met een corona lockdown zat of het kan lager worden omdat er meer behoefte naar workshops was
door corona lockdown van 2 jaar achter elkaar.

● 1500 Sponsoring: Dit jaar is er weer een Commissaris Extern en hopen we goed te kunnen lobbyen
voor sponsoren.

2. Post 2000 Algemene verenigingskosten

Post 2100 Kantoorkosten

● Post 2101 Abonnementen: 150 euro voor Conscribo, 290 voor de website (220 euro voor de hosting
en 80 euro voor de plug-in voor het declaratieformulier) en 173 euro voor bestuurstelefoons
commissaris Intern en Dans (7 euro per maand per telefoon) plus 5 euro voor een prepaid kaartje
voor het hele jaar voor de telefoon voor de Commissaris Extern. Totaal komt dat uit op 618 euro.

● Post 2102 Bankkosten: Bestaat uit elke maand een bepaald bedrag voor de rekening (17.50),
tweemaal per jaar extra kosten voor een incasso (35) en een niet vast te stellen variable bij het
maken van betaalverzoeken (0.15 per betaalverzoek). In bestuursjaar XXI was er 300 begroot en
resultaat 270 in tegenstelling tot bestuursjaar XXII waar ook 300 was begroot en het resultaat 385
was. Omdat het eerdere bedrag dat begroot was tussen de resultaten in ligt blijft dit begrote bedrag
hetzelfde voor bestuursjaar XXIII.

● Post 2103 Kantoorartikelen: Aan het begin van het jaar worden er 500 stofstickers gekocht voor het
opschrijven van de nummers voor de bindende adviezen tijdens de proeflessen, de rest zal voor
andere kosten worden gebruikt door het jaar heen.

● Post 2104 Printkosten: Uit voorgaande jaren blijkt dat deze afnemen. Het bedrag is gebaseerd op de
resultaten van de afgelopen twee jaar.

● Post 2105 Verzekeringen: Gebaseerd op de maandelijkse kosten van de verzekering (75 euro per
maand)

Post 2200 Bestuurskosten

● Post 2201 Bestuursactiviteitenpot: Blijft hetzelfde als vorig jaar namelijk de 50% regeling met een
maximum van 25 euro per bestuurslid. Dit houd in dat een bestuurslid de kosten van een activiteit
kan declareren en 50% hiervan terug krijgt tot een bedrag van 25 euro..

● Post 2202 Bestuursbedankje: Er zitten vijf bestuursleden in het XXIIe bestuur en voorgaande jaren
was het gebruikelijk om 50 euro per persoon te begroten.

● Post 2203 Bestuurskleding: Uit het meerjarenplan komt 80 euro per persoon. en we gaan uit van zes
bestuursleden.

Post 2300 Relatiekosten

● Post 2301 Actieve ledenuitje: Het bedrag is verhoogd naar 1000 euro omdat het vorig jaar krap op
de begroting was. Dit zou normaliter betekenen dat de begroting op de ALV ingestemd moet
worden. Aangezien het een verrassing moet blijven voor de leden en het een activiteit is die wordt
georganiseerd door het bestuur in plaats van een commissie is dat niet nodig.



● Post 2302 Algemene ledenvergadering: De wissel ALV vindt plaats in de Waagh, de kosten hiervoor
zijn 75 euro, verder wordt er per ALV 30 euro beschikbaar gesteld.

● Post 2304 Commissiehoofdenoverleg: 10 euro per CHO voor snacks en drinken.
● Post 2305 Constitutieborrel: Gebaseerd op het resultaat van vorig jaar.
● Post 2306 Dansgroepenuitje: Vorig jaar is hier goed gebruik van gemaakt en dit jaar wordt naar

verwachting een volledig lockdownvrij jaar, vandaar dat het bedrag verhoogd is tot 600 met een
blijvend bedrag van 4 euro p.p.

● Post 2307 D-toernooi: Dit is een leuk evenement voor de dansers, het bedrag blijft hetzelfde.
● Post 2308 Lidmaatschappen: 80 euro contributie NADB, 125 euro contributie Brado en 30 euro

contributie CODC.
● Post 2309 Ideeënpotje: Vorig jaar is er geen gebruik van gemaakt. We vinden het een belangrijk

concept dat leden met leuke ideeën kunnen komen dus het bedrag blijft hetzelfde.
● Post 2310 RAGweek: Het geld dat binnenkomt gaat naar het goede doel.
● Post 2311 Verjaardagskaarten docenten: 3 euro per docent verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Er

zijn in totaal 16 docenten. Het plan is om een kaartje in de winkel te kopen het het persoonlijk aan de
docent te geven.

● Post 2313 Verklaring Omtrent Gedrag: Dit jaar zijn er geen kosten voor VOG’s door de
vrijwilligersregeling.

Post 2400 Duurzaamheid

Wij vonden het idee van een duurzaamheidspotje erg goed, dus willen dit als XXIIIe bestuur voortzetten. Het
bedrag zal hetzelfde blijven als vorig jaar en het zal weer voornamelijk voor commissies beschikbaar zijn als
een duurzame keuze niet helemaal goed past in hun begroting, en ook voor optredenkleding.

4. Post 3000 Ledenkleding

● Post 3001 Pasmodellen: Vorig jaar zijn er pasmodellen besteld en niet teruggestuurd, daardoor zijn er
dit jaar geen kosten aan pasmodellen.

● Post 3002 Bijdrage ledenkleding en post 3003 Bijdrage merchandise: Wordt verlaagd gebaseerd op
het resultaat van vorig jaar.

4. Post 4000 Commissies

Dit jaar worden er meerdere commissies samengevoegd, hierdoor vallen post 4006 GalaCie, post 4013
TeammatchCie en post 4015 WeekendCie weg. Waar deze commissies komend jaar onder vallen is
hieronder weergegeven. Verder waren er vorig jaar post 4008 LustrumCie en 4009 NSK-Cie deze
evenementen worden dit jaar niet georganiseerd en daar is daarom ook niet op begroot.

● Post 4001 AcCo:  samen met TeammatchCie (met de kanttekening dat we de teammatch eigenlijk
om het jaar willen organiseren, dit in overleg met de commissie. Dit besluit wordt gemaakt door de
commissie nadat ze zijn gestart. Vorig jaar had de AcCo genoeg geld en de TeammatchCie geld over.
Het bedrag voor dit jaar is gebaseerd op de resultaten van beide commissies in dansjaar 2021-2022.

● Post 4002 BataCie: Blijft hetzelfde.
● Post 4003 BoCo: Blijft hetzelfde.
● Post 4004 DansCie: Organiseert het Stijldansgala (250 euro), demoavond, afdansen en kan

eventueel helpen bij organisatie workshops. De post bevat de kosten voor de demoavond (30 euro),
het afdansen (350 euro) en stijldansavonden (100 euro).

● Post 4005 FeesCie: Organiseert het algemene gala  en het open feest komend jaar. Afgelopen jaar
spendeerde de GalaCie 358.55 euro en de FeesCie 127,94 euro. Omdat wij als bestuur dit twee
belangrijke feesten vinden, wordt hier 600 euro voor begroot.

● Post 4007 IntroCie: Wordt samengevoegd met de WeekendCie, de taken van de WeekendCie vallen
daardoor onder IntroCie. Het weekend van 2022 wordt nog georganiseerd door de nu bestaande



WeekendCie, deze gebruiken hiervoor de reservering uit de begroting van het XXIIe bestuur. Voor
het weekend dat wordt gehouden in 2023 is er ook geld gereserveerd, zie post 8105.

● Post 4010 OpCie: Al het geld dat er binnenkomt wordt ook weer uitgegeven. Hieronder valt ook geld
uit de reservering uit het XXIIe bestuursjaar (1346 euro).

● Post 4011 PR-Cie: Blijft hetzelfde.
● Post 4012 PublicaCie: Het bedrag gaat omhoog omdat de commissie ereen fotografeertaak bij krijgt.
● Post 4016 Feverpot: Blijft hetzelfde
● Post 4017 Commissiewerving: Verlaagd gebaseerd op het resultaat van vorig jaar.
● Post 4018 Comissieshirts: We willen de commissieshirts weer gratis maken als teken van waardering

voor actieve leden, hiervoor wordt het bedrag verhoogd naar 500 euro.
● Post 4019 Commissie-uitje: Blijft hetzelfde.

5. Post 5000 Docentenvergoeding

Bedragen kunnen fluctueren vanwege lessen die overgenomen worden door invaldocenten. Posten waar
geen bedrag bij staat worden opgevuld door RSC-uren, dit betekent dat het RSC deze uren uitbetaalt aan de
docenten. In de groepen: Klassiek Ballet Beginners, Stijldansen C, Lecture, HipHop Beginners en HipHop
Halfgevorderd verandert de prijs door docentwisseling. Verder zal in de groepen Modern-Jazz Beginners,
HipHop Gevorderd, Showdance Beginners, Showdance Halfgevorderd en Showdance Demoteam de kosten
omhoog gaan door meer ervaring of afronding van opleiding van desbetreffende docenten.

● Post 5303 Stijldansen B: Vanaf december stopt Jeroen Luijer met het geven van deze les. Voor deze
lessen is nog geen vervangende docent. Het bedrag dat er staat is een schatting. De vervangende
docent zal intern gezocht worden.

● Post 5304 Stijldansen A: Het doel is dat Klaudyna Borewicz maximaal 5 maanden bij Dance Fever zit
en daarna overgaat op een ZZP contract bij het RSC. Jeroen gaat stoppen vanaf december, hij kreeg
uitbetaald via RSC uren (loondienst). Als het niet lukt om een nieuwe docent op RSC uren
(loondienst) te krijgen zullen deze kosten veel hoger worden, dan hopen we dat er genoeg subsidie
of sponsoren zijn om de kosten te dekken ander zal er een activiteit geschrapt moeten worden.

● Post 5306 Lecture: Vanaf december stopt Jeroen Luijer met deze les. Voor deze lessen is nog geen
vervangende leider. Het bedrag wat er staat is een schatting. De vervangende docent zal intern
gezocht worden.

● Post 5403 Hiphop Gevorderd: Is veranderd van RSC uren naar vrijwilligersvergoeding dit komt
omdat het RSC, docenten niet meer voor kleine contracten in dienst wil nemen.

● 5504 Showdance Demoteam: Fleur krijgt een voorbereidingsuur vanuit Dance Fever betaald op
vrijwilligersvergoeding en nog een half uur als ZZP’er.

6. Post 6000 Overige danskosten

Post 6100 Wedstrijdelementen

● Post 6101 Inschrijfgeld podiumdanswedstrijden: Er wordt 200 euro gereserveerd vanuit Dance Fever
voor deze post. Vorig jaar bleek er veel meer nodig te zijn dan 100. Daarnaast word er gekeken of
ergens subsidie vandaan kan komen. Het verschil dat overblijft tussen wat er betaald moet worden
en wat er verkrijgbaar is zal door de leden van het HipHop team moeten worden gedekt.

● Post 6102 Inschrijfgeld stijldanstoernooien: Hier vallen het NTDS en het ETDS onder. Al het geld dat
binnenkomt, gaat er ook weer uit.

● Post 6103 Teamcaptainpotje: Verhoogd naar 75 euro omdat 50 vorig jaar te weinig bleek te zijn.

Post 6200 Kleding

De kleding die het afgelopen jaar is aangeschaft voor het eindoptreden, het Showdance Demoteam en het
Hiphop Wedstrijdteam zijn onder Inventaris op de balans geboekt, omdat de kleding meerdere jaren



meegaat en gebruikt kan worden. Er wordt dan ook jaarlijks over afgeschreven. De kleding die dit jaar
aangeschaft zal worden, zal op dezelfde manier worden geboekt.

Ons beleid voor optredenkleding is hetzelfde als vorig jaar.

7. Post 8000 Universele boekingen

Post 8100 Reserveringen

● Post 8101 Reservering Lustrum: Dit jaar wordt er weer 400 euro gereserveerd voor het volgende
lustrum 2025-2026 .

● Post 8102 Reservering Eindoptreden: Er kan in het volgende boekjaar weer subsidie aangevraagd
worden.

● Post 8103 Reservering Notaris: Er wordt vanuit gegaan dat in boekjaar 23-24 geen notaris meer
nodig zal zijn om de HR statuten te wijzigen.

● Post 8105 Reservering IntroCie: Deze reservering viel eerst onder de WeekendCie maar door
samenvoeging met de IntroCie wordt het bedrag hierbij geplaatst. Dit bedrag is voor het
introweekend dat wordt gehouden in bestuursjaar 23/24.

Post 8200 Afschrijvingen

Twee  jaar geleden zijn er techniekboeken en muziekboxen aangeschaft. De afschrijving van de
techniekboeken en muziekboxen zijn 20% van het originele bedrag per jaar. Dit is het derde jaar van
afbetaling dus over 3 jaar is het afbetaald. Verder is er een Dance Fever Garderobe. Hier wordt elk jaar aan
toegevoegd en het geld van de toegevoegde items wordt over een periode van 5 jaar afgeschreven. Hiermee
bouwt dit bedrag op elk jaar en bouwt uiteindelijk ook weer af.

8. Post 9000 Onvoorzien

In het XXIe bestuursjaar was 5.8% van de begroting onvoorzien en in het XXIIe bestuursjaar was 6% van de
begroting onvoorzien. Dit jaar zal 6.6% van de begroting onvoorzien zijn.


