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Notulen Wissel ALV, Datum: 4 september 2015 
Locatie: Science Park 
----- * Refereert aan een actiepunt ---- 
 
Aanwezigen
Ysbrand Galama 
Kawing Chung 
Bibi Geurtz 
Lysanne van Beek 
Dirk van Veen 

Maarten van Leeuwen 
Max van der Wal 
Daphne Box 
Marcel Sondaar 
Jelle Jan Bankert 

Tobio Aarts 
Merlijn van Rij 
Katja van Rij 
Abel Sagodi 
Wouter van den Berg

 
Agenda 

1. Opening vergadering 
Ysbrand opent de vergadering om 20:08. 
 

2. Vaststellen notulist 
Maarten en Bibi notuleren. 
 

3. Mededelingen 
De realisatie van het bestuur 2013-2014 wordt doorgeschoven naar een volgende ALV, 
omdat deze nog niet af is. 
 
De KasCo heeft geen uitwerkingen gekregen van de penningmeester. 
 
Katja en Merlijn zijn iets later (half 9). 
 
Machtigingen: 

- Caroliene Overweg machtigt Lysanne van Beek. 
- Kendra Rademaker machtigt Daphne Box. 
- Jette Altes machtigt Maarten van Leeuwen. 

 
4. Keuren notulen ALV 2015-04-13 

Jelle Jan: 
In de notulen staat dat er gesprekken zouden zijn met Jochem over lessen die AmsterDance 
zou aanbieden. Leden die hierin geïnteresseerd waren, zouden hier een mailtje over krijgen. 
Jelle Jan was hier geïnteresseerd in, maar hij heeft nog steeds geen mail ontvangen. 
*Ysbrand gaat hier achteraan. 
 
Jelle Jan vraagt zich af hoe het is verbeterd met het aankondigen van activiteiten tijdens de 
lessen van het USC. Het bestuur laat weten dat hier helaas sindsdien nog niet zoveel aan is 
gedaan. 
 
Dirk vond de notulen veel beter dan alle voorgaande notulen, al zou hij wel graag meer 
alinea’s willen zien, zodat het makkelijker leest. 
 
Max vond het vervelend dat er onnodige vragen stonden onder het onderdeel rondvraag. 
Lysanne en Ysbrand laten weten dat dit geoorloofd is in dit deel van de notulen.  
 
Dirk merkt op dat er een deel van de notulen mist. Namelijk het deel waarin wordt 
aangegeven dat Eva een eigen bijdrage heeft geleverd om de kas rond te maken. *Dit moet 
nog worden toegevoegd. 
 
Stemming voor aannemen notulen ALV 2015-04-13: Er zijn 18 stemgerechtigden. 

Voor: 18 
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Tegen: 0 

Onthouden van stemmen: 0 

Blanco: 0 

 
De ALV notulen 2015-04-13 worden unaniem aangenomen als wordt aangevuld dat 
Eva een eigen bijdrage heeft geleverd om de kas rond te maken. 
 

5. Presentatie bestuur 2014-2015 
Ysbrand begint met een samenvatting van wat het bestuur afgelopen jaar allemaal heeft 
gedaan: 
 
Overzicht van opkomst per avond  

Type Opkomst per avond 

Dansavonden (met en zonder thema) 16 man 

Technieklessen 26 man 

Mini-cursussen 8 man 

Danscafé (1x) 22 man 

 
- Bij de vrijdansavonden werden de thema vrijdansavonden over het algemeen beter 

bezocht dan de normale vrijdansavonden. 
- Omdat de mini-cursussen niet goed werden bezocht in vergelijking met de andere 

avonden, worden deze volgend jaar geschrapt. 
- Het danscafé is maar één keer gehouden en wordt volgend jaar ook geschrapt, 

vanwege de hoge kosten voor het huren van een locatie. 
- Het Eindfeest en Gala zijn goed bezocht, allebei uitverkocht. Dit leverde meer geld 

op dan gedacht. Het viel op dat er veel niet-leden naar toe kwamen. Ongeveer de 
helft van alle mensen die er waren was geen lid. 

- KnuffelCup: dit kleine wedstrijdje bleek een groot succes! 
- Bij de LaLa zijn de actieve leden bedankt met trampolinespringen. Als jij volgend jaar 

ook graag mee wil doen met zo’n leuke activiteit, moet je volgend jaar vooral 
meedoen in een commissie! 

 
Dan vervolgt Ysbrand met een samenvatting van wat de commissies dit jaar allemaal 
hebben gedaan: 

- De ActCie heeft ook niet dansgerelateerde activiteiten georganiseerd. De 
spelletjesavonden werden goed bezocht, maar wel altijd door hetzelfde groepje 
mensen. Ook hebben ze borrels en schaatsen georganiseerd. Deze activiteiten 
waren minder populair. 

- De GalaCie en EindfeeCie hebben het allebei beter gedaan dan verwacht. Ze 
hebben winst gemaakt. 

- De InstruCie is dit jaar opgericht en verkoopt externe workshop aan andere 
studentenverenigingen. Afgelopen jaar zijn er vier workshops gegeven. Dit levert 
geld op voor de vereniging. 

- De PromoCie heeft zich voornamelijk gefocust op de Intreeweek. Dit was een groot 
succes. Verder zijn er twee flashmobs georganiseerd en is er promotiemateriaal 
gemaakt. Met dit promotiemateriaal is nog weinig gedaan. 

- De teamcaptains en de vereniging zijn nu nog gescheiden. Deze wil het bestuur 
graag samenvoegen. 
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Jelle Jan geeft aan dat het misschien ook handig is om een klein potje apart te houden voor 
de teamcaptains, zodat benodigdheden (EHBO doos bijvoorbeeld), daarvan gekocht kunnen 
worden. 
Tobio vraagt wat teamcaptains zijn. Dit zijn de verbindingspersonen tussen de vereniging en 
het ETDS/NTDS. 
 
Jelle Jan wil ook graag een lijstje met wie in welke commissie zit: 

- ActCie: Caroliene, Ursula, Lena, Tobio, Wouter 
- GalaCie: Ursula, Kristell, Floor 
- EindfeeCie: Suzanne, Daphne, Yvonne, Eva 
- InstruCie: Bibi, Dirk, Jelle Jan, Daniël 
- PromoCie: Caroliene, Kendra, Yvonne, Lysanne, Ysbrand 

 
Ysbrand vervolgt met de niet gehaalde doelstellingen: 

- Doel: 60 leden aan het eind van het jaar. Aan het eind van het jaar waren er 48 
leden. Dit komt waarschijnlijk doordat de sportdag van de Intreeweek aan het begin 
van dit jaar niet doorging, waardoor we veel naamsbekendheid misten. 

- Doel: contact zoeken met andere dansscholen. Er is contact gezocht en geweest met 
dansscholen (RedLex en Kluver), maar nog onvoldoende en er moet ook contact 
worden gezocht met andere dansscholen. 

- Doel: meer leden bij activiteiten krijgen. De georganiseerde activiteiten zijn vaak te 
weinig gepromoot. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom er soms een stuk 
minder mensen waren. Vooral het op tijd bekend maken van activiteiten ging niet 
altijd goed. 

- Doel: leden meer actief maken. Er zijn zeker wat actieve leden bijgekomen, maar er 
zijn ook een aantal actieve leden weggegaan. 

- Doel: het maken van witboeken. Ysbrand is hier al wel mee begonnen, maar er 
moeten er nog een heleboel gemaakt worden.  
Jelle Jan wil weten wat het verschil is tussen een draaiboek en een witboek. Een  
draaiboek is meer voor één specifiek evenement, terwijl een witboek informatie bevat  
over het organiseren van een bepaald evenement in het algemeen.  

 Verder wil Jelle Jan weten of er zo’n witboek is voor het hele jaar. Deze is nog in de  
maak. Jelle Jan geeft als tip om aan zusterverenigingen (4 Happy Feet bijvoorbeeld) 

 te vragen wat zij hiermee doen. 
 

Ysbrand vervolgt zijn verhaal met punten die dit jaar succesvol waren: 
- Kawing is veel naar de activiteiten van zusterverenigingen geweest. Dit heeft het 

contact sterk verbeterd.  
- Er zijn veel verschillende cursussen gegeven, waaronder ook veel niet-stijldans 

cursussen. 
- Omdat er vaak iemand van het bestuur stond bij de balie van het USC, konden 

studenten goed binnenkomen in het USC. 
- Er was bij elke activiteit minimaal één bestuurslid aanwezig en er waren zelfs weinig 

activiteiten waar ze er niet allemaal bij waren. 
- De website is helemaal aangepast en ziet er nu veel beter uit. 
- Er is een huisstijl gemaakt, waardoor onder andere de PowerPoint er nu veel beter 

uitziet. 
- De stijldanslessen van het USC worden nu in samenwerking met AmsterDance 

gegeven. Dit zorgt voor meer duidelijkheid voor AmsterDance leden en meer 
promotie voor de vereniging. Ook worden we nog steeds gesponsord door het USC. 

 
Jelle Jan vraagt zich af of het feit dat AmsterDance nu samenwerkt met het USC met de 
stijldanslessen betekent dat de InstruCie hierbij nu ook een actieve rol gaat spelen. 
Ysbrand zegt dat dit waarschijnlijk wel het geval is. 
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De beginnerscursussen zijn verplaatst naar een later tijdstip, wat de doorstroom naar de 
vereniging makkelijker maakt.  
 
Max wil graag weten of er veel cursisten bij het USC zijn die ook lid zijn van AmsterDance. 
Ysbrand zegt dat dit er inderdaad best wel veel zijn. 
 
Dirk en Merlijn vragen zich allebei af of de PromoCie niet meer kan doen dan alleen de 
Intreeweek. Het bestuur geeft aan dat hier wel naar is gekeken, maar er zijn nog geen 
concrete plannen. Ook zijn er plannen om de naam van de PromoCie te veranderen naar 
IntroduCie.  
 

6. Keuren realisatie bestuur 2014-2015 
Lysanne gaat eerst langs alle posten die in de realisatie significant anders zijn dan in de 
begroting. 

- Er zijn minder inkomsten aan workshops, technieklessen, dansavonden en 
danscafé’s dan begroot. Dit komt waarschijnlijk simpelweg doordat er minder 
mensen kwamen dan van tevoren was gedacht. Echter is er ook minder uitgegeven 
dan begroot, dus uiteindelijk maakt dit niet zoveel uit.  

- De GalaCie en EindfeeCie hebben allebei winst gedraaid. Waarschijnlijk omdat er vrij 
veel mensen aanwezig waren bij beide feesten (ze waren beide uitverkocht) en 
omdat er op het eindfeest veel meer drankjes zijn verkocht dan normaal. 

- Er zijn uiteindelijk iets minder mensen lid geworden dit jaar dan gehoopt. Misschien 
heeft het feit dat de sportdag van de Intreeweek van de UvA (waar we prominent 
aanwezig zouden zijn) afgelast was hier iets mee te maken. 

- Er zijn dit jaar ook erg weinig vesten en tasjes verkocht. Dit komt doordat het bestuur 
daar weinig reclame voor heeft gemaakt. Weinig mensen wisten überhaupt dat die te 
koop waren. *Dit is dus een mooi verbeterpunt voor het nieuwe bestuur! 

- Wat de overige lasten betreft: 
- vielen de promotiekosten lager uit dan verwacht, omdat Ysbrand alle posters 

en flyers gratis kon printen. 
- vielen de kosten voor de constitutieborrel iets hoger uit, omdat de drank erg 

duur was en elk bestuur een drankje aangeboden kreeg.  
- had de website ineens wat meer kosten. De reden hiervan is niet helemaal 

bekend. Er is in ieder geval ook een SSL certificaat (beschermt het domein) 
aangeschaft van dat geld.  

- was er gepland om lid te worden van de AKvV (Amsterdamse Kamer van 
Verenigingen), maar dit kon niet. Daardoor is het geld wat hiervoor was 
gereserveerd, niet uitgegeven. 

 Volgens Daphne heb je 50 leden nodig om tot de AKvV te mogen toetreden.  
Lysanne vindt dit niet langer nodig als de SSA achter AmsterDance staat. 
Jelle Jan wil in het vervolg graag een apart lijstje hebben met alle afkortingen  
die regelmatig gebruikt worden door het bestuur. 
 

Er mist €115,88 uit de kas. Dit komt volgens Lysanne door verkeerd turven tijdens de 
activiteiten. Hierdoor lijken meer mensen betaald te hebben dan dat er daadwerkelijk betaald 
is. Het is spookgeld als het ware. 
 
Uiteindelijk blijkt dat er €300 over is.  

Dirk en Jelle Jan opperen dat dit naar het noodfonds kan gaan, in plaats van het eigen 

vermogen.  

Ook is er een vraag hoe groot zo’n noodfonds eigenlijk zou moeten zijn. Volgens Ysbrand is 

het handig als er een minimumbedrag in het noodfonds zit, mocht er iets naars gebeuren. 

We beginnen nu met 10%. Je mag niet zomaar aan het noodfonds komen. Dirk wijst erop 

dat het handig is om een streefbedrag vast te stellen en hierbij als het nodig is hulp aan 
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anderen te vragen. Anders wordt er elk jaar een bepaald bedrag in gezet, ‘’omdat we dat 

nou eenmaal doen’’, zonder dat iemand weet waarom. Marcel geeft aan hier al mee bezig te 

zijn. 

 

Maarten wil graag weten of er nog iets gaat gebeuren met de kasfout van Eva.  

Lysanne geeft aan dat ze niks meer kunnen doen. Ze heeft hier al meerdere dagen aan 

gezeten en kan er niet zeker van zijn waar het geld gebleven is. Ze heeft ook het geld niet 

gestolen. Er is wel gekeken naar een oplossing voor dit soort problemen in de toekomst, 

misschien in het vervolg twee verantwoordelijken voor de kas. 

 

Hierna gingen we verder met de betaalposten, bestaande uit: 

● Betaalrekening 

● Spaarrekening: dit geld is voor het lustrum 

● Kas: hier zitten alle contanten in 

● Debiteuren: geld dat we nog moeten krijgen 

● Vestjes en tasjes: deze zijn ook geld waard 

 

De realisatie van 2014-2015 kan nog niet gekeurd worden, omdat deze nog niet af is. 

Het keuren van de realisatie 2014-2015, zal op een ander moment plaatsvinden. 

 

7. Pauze 

Er is 10 minuten pauze. 

 

8. Presentatie Kandi-bestuur 2015-2016 

Na de pauze stelt het kandi-bestuur zich voor.  

 

Voorzitter: Lysanne 

Lysanne heeft al ervaring met besturen, omdat ze ook in het vorige bestuur zat. Ze hoopt dat 

iedereen haar verder onderhand al kent. 

Bibi vraagt zich af welke kleur Lysanne zou zijn als ze een stuiterbal zou zijn.  

Lysanne vindt zichzelf wel glitter paars. 

 

 

 

Penningmeester: Marcel  

Marcel is al eerder penningmeester geweest bij zowel grote, als kleine verenigingen. Hij wil 

graag een voorbeeld zijn voor de komende jaren. Ook is hij een enorme dansgek. 

 

Merlijn wil weten of Marcel goed is met cijfers. 

Marcel vertelt dat hij ICT’er is.  

Jelle Jan vraagt hierop ‘Dus je bent lui?’. 

Marcel antwoordt dat hij de spreadsheets voor zich laat werken. 

Dirk vraagt of er totaalsom moet zijn. 

Marcel moet hierop alleen maar lachen en beantwoordt de vraag daarna goed met ja. 

 

Secretaris: Maarten 

Maarten gaat erop letten dat alles op tijd online komt. Hij wordt de verantwoordelijke voor de 

mail en de Facebook pagina. 
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Ysbrand wil weten hoeveel spel- en stijlfouten hij gemiddeld heeft per zin.  

Maarten geeft aan dat dat over het algemeen wel meevalt.  

Omdat Maarten aangeeft ook de Facebook pagina bij te gaan houden wil Dirk graag weten 

of hij ICT ervaring heeft.  

Maarten geeft aan op de middelbare school twee jaar lang Informatica te hebben gevolgd, 

ook heeft hij een tijdje Technische Informatica gestudeerd aan de HVA.  

Maarten geeft ook aan dat zijn kleur als stuiterbal alle kleuren van de regenboog zou zijn. 

 

Commissaris Intern: Max 

Max is degene die op zoek gaat en contact maakt met mensen die cursussen kunnen 

geven.  

 

Jelle Jan wil weten of Max het ook op zich neemt om de leden actief te maken.  

Max geeft aan dat als dat zo uitkomt hij de taak best op zich wil nemen.  

Jelle Jan vraagt ook of Max de commissies gaat leiden.  

Hierop wordt verteld dat iedere commissie door iemand anders geleid gaat worden. 

 

Commissaris Extern: Daphne  

Daphne gaat de contacten met zusterverenigingen en dansscholen onderhouden en 

verbeteren. Ze geeft aan dat ze Kawing hierbij wil evenaren. Daarnaast gaat Daphne de 

ActCie en de GalaCie op zich nemen. 

 

Dirk wil weten of er ook gezocht wordt naar sponsoren.  

Daphne antwoordt dat dat nog niet gebeurt, maar als dat gaat gebeuren, zal dat ook onder 

Daphne’s verantwoordelijkheden vallen. Max geeft aan dat het niet al te wenselijk is om te 

veel sponsoren te hebben omdat je daar de essentie van de vereniging mee kan verliezen. 

Dirk geeft wel aan dat we in plaats van sponsoren ook subsidies kunnen aanvragen. 

*Daphne gaat hier achteraan. 

Dirk vraagt ook wie de titel Vice-voorzitter op zich gaat nemen.  

Max geeft aan dat hij dat waarschijnlijk wordt, of Daphne. Dit is handig zodat het duidelijk is 

wie de leidende rol in een vergadering is, mocht Lysanne er een keertje niet bij kunnen zijn. 

  

Na het voorstelrondje, gaat Maarten verder met het vertellen wat de beleidspunten worden 

van het komende jaar. Er wordt aangegeven dat het volledige beleidsplan nog niet is 

geschreven. In grote lijnen heeft het kandi-bestuur de volgende doelstellingen geformuleerd: 

- 50 leden aan het eind van het jaar: Het aantal wordt iets lager ingeschat dan vorig 

jaar, omdat dit iets realistischer is. Jelle Jan vraagt opnieuw naar de progressie van 

het ledenbestand van het afgelopen paar jaar. Ysbrand gaat hier achteraan als meer 

mensen hier vraag naar hebben 

- Betere promotie: Zorgen dat er goed, vroegtijdig, duidelijkheid is over wat en 

wanneer iets gaat gebeuren. 

- Opnieuw de KnuffelCup organiseren: Alleen deze keer met betere promotie en 

organisatie. 

- Muziek op orde hebben: Zorgen voor betere en afwisselende muziek in plaats van 

steeds dezelfde playlists. Misschien zelfs het oprichten van een MuziCie. Dirk vraagt 

zich af of hier ook geld voor wordt weggelegd, met o.a. het oog op het kopen van 
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CD’s. Ook moeten de bestanden die vorig jaar binnengehaald zijn (rond de 25 GB 

aan liedjes) uitgezocht worden. 

- Externe cursussen professioneler maken: Dit heeft dan te maken met o.a. het flyeren 

en de promotie. Dirk wil ook weten of dit betekent dat hier meer equipment voorkomt 

(headsets, eigen CD’s etc.) en of er ook cursussen komen voor de mensen die de 

externe cursussen geven. Dit is nog niet besloten. 

- Meer witboeken: Vorig jaar zijn er al best wel wat gemaakt en dit jaar gaan we 

hiermee verder. Ysbrand gaat hier ook mee verder. 

- De spelletjesavonden en borrels meer promoten. 

 

9. Keuren begroting kandi-bestuur 2015-2016 

Marcel legt de begroting per blok uit:  

 

- Workshops: Worden 8 keer gegeven met ongeveer €50 kosten voor een docent per 

workshop. Er zijn vragen waarom als we vorig jaar €164 winst maakten en er nu €75 

verlies is begroot.  

Marcel legt uit dat dit komt doordat de workshops externer worden, dus meer gaan  

kosten. Ook gaan we er minder geven dan vorig jaar, wat betekent dat we hier 

 minder inkomsten zullen hebben. Workshops zullen niet meer op vrijdag 

gegeven worden, omdat die een stuk slechter draaiden dan die op woensdag. Ook 

gaan we geen dubbele workshops meer geven, omdat de opkomst hiervan ook niet 

heel goed was. 

- Mini-cursussen: Laten we helemaal vallen. 

- Technieklessen: We krijgen Patricia voor 10 uur. Deze uren worden opgedeeld in 

blokken van 1,5 uur. Dit betekent dus dat we nog een uur overhouden dat we later 

nog kunnen inzetten. Inkomsten zijn hier wat minder, omdat hier vooral leden naartoe 

komen en voor leden zijn de technieklessen gratis. Er gaat ook gekeken worden naar 

andere docenten (buiten de gebruikelijke docenten die hiervoor altijd gevraagd 

werden). Jelle Jan geeft aan dat Ivo ook wel technieklessen wil geven. 

- KnuffelCup: Wordt weer op €0 begroot. 

- CoBo: Er moet een plek gezocht worden waar het bier goedkoper is, want hierdoor 

is vorig jaar meer uitgegeven dan begroot. 

 

Na alle activiteiten gaat Marcel verder met het uitleggen wat we van plan zijn met de 

commissies: 

- De GalaCie: Wordt net zoals vorige jaren quitte begroot. 

- De EindfeeCie: Er wordt gekeken naar het regelen van een grotere zaal, maar het is 

niet zeker of dat betaald kan worden. Deze commissie heeft de afgelopen jaren 

steeds onverwachts positief gedraaid. Lysanne wil echter ook niet minder inbegroten, 

omdat ze liever iets overhoudt dan verlies draait en de commissie het ook fijn vindt 

om enige speling te hebben. 

- De PromoCie: Heeft niet het hele budget opgemaakt van vorig jaar. Het 

overgebleven geld blijft staan, zodat er meer, mooiere en duidelijkere promotie 

gemaakt kan worden. 

- De ActCie: De actCie krijgt hetzelfde bedrag als vorig jaar.  

- De InstrucCie: Hier verandert niets ten opzichte van vorig jaar.  

- De WebCie: Er wordt gekeken of de website goedkoper gemaakt kan worden. 

Marcel is hier al mee bezig. 
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Jelle Jan merkt op dat de €150 bij materiaalsubsidie er twee keer op staat, zowel als 

‘materiaalsubisie’ als bij ‘boombox’. Dit zou betekenen dat we de boombox weer zouden 

verkopen. *Dit is niet het geval en moet nog worden aangepast. 

 

De vesten en tasjes staan niet als afgeschreven op de vorige begroting. *Het nieuwe bestuur 

gaat erop letten dat ook hier meer promotie voor gemaakt gaat worden. De crew shirts zijn 

wel helemaal afgeschreven aangezien die in één keer zijn betaald. 

 

Ysbrand merkt op dat je alleen wedstrijd subsidie krijgt als je begroting niet sluitend is, wat 

hij hier wel is. *De €300 die er nu voor staat, moet dus nog veranderd worden naar €100 

zodat we wel subsidie kunnen krijgen van de SSA. 

 

Marcel is ook bezig met kijken of er minder kosten kunnen worden gemaakt door een ander 

soort betaalrekening te nemen. Ook wil hij kijken of hij automatische incasso in kan voeren 

zodat het lidmaatschapsgeld automatisch wordt afgeschreven. Dit zou de overgang per jaar 

veel makkelijker maken. 

 

Jelle Jan merkt op dat de teamcaptains nog niet bij de commissies staan. *Deze zullen er 

ook nog bijgezet worden. 

 

Ook wordt er opgemerkt dat er eigenlijk maar €100 onvoorziene kosten hoeven te zijn, 

aangezien er nooit meer onverwachte kosten gemaakt worden. Dat potje staat nu echter op 

10% van de omzet (ongeveer €500).  

Dirk vertelt dat de onvoorziene kosten pot wel mag krimpen, maar niet mag groeien. Dat zou 

dus betekenen dat de onvoorziene kosten pot op €100 begroot zou moeten worden, en de 

rest naar het noodfonds zou moeten. 

 

Er wordt besloten nog niet te stemmen over de goedkeuring van de begroting en deze 

opnieuw te presenteren op een volgende bespreking zodra hij verbeterd is. 

 

10. Dechargeren Bestuur 2014-2015 

Er wordt geopperd door Ysbrand om te kijken of er per acclamatie gestemd kan worden om 

het bestuur van 2014/2015 te dechargeren. 

 

Bibi wordt per acclamatie ontheven van haar functie als commissaris intern. 

Kawing wordt per acclamatie ontheven van zijn functie als commissaris extern. 

Lysanne wordt per acclamatie ontheven van haar functie als penningmeester. 

Ysbrand wordt per acclamatie ontheven van zijn functie als voorzitter. 

 

11. Aannemen Bestuur 2015-2016 

Er wordt anoniem gestemd met behulp van briefjes. 

 

18 stemgeregdigden: 

  Voor Tegen Onthouden Blanco 

Lysanne 17 0 0 1 
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Maarten 17 0 0 1 

Marcel 16 0 0 2 

Max 13 3 1 1 

Daphne 18 0 0 1 

Lysanne wordt aangenomen als voorzitter van het bestuur 2015/2016. 

Maarten wordt aangenomen als secretaris van het bestuur 2015/2016. 

Marcel wordt aangenomen als penningmeester van het bestuur 2015/2016. 

Max wordt aangenomen als commissaris intern van het bestuur 2015/2016. 

Daphne wordt aangenomen als commissaris extern van het bestuur 2015/2016. 

 

12. WVTTK 

Er wordt nog op de KasCo gewezen: hier zitten nu Dirk en Roel in. Dirk wil hier nog wel mee 

verder gaan, maar omdat Roel niet bij deze ALV is kunnen we hem niet vragen of hij nog 

verder wil als KasCo. *Hierdoor zullen we dit verder bespreken op een latere bijeenkomst. 

 

13. Rondvraag 

Lysanne: Krijgen we geen cadeautje? Hier is niks over gecommuniceerd, en daardoor is er 

dus niks geregeld. 

 

14. Afsluiting 

Ysbrand sluit de vergadering om 22:48 en oppert nog een drankje te doen in de Oerknal. 


