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Notulen Wissel ALV, Datum: 30 september 2016 

Locatie: Vergaderzaal - Science Park 

----- * Refereert aan actiepunt ---- 

 

Agenda  

Aanwezigen:

Kawing Chung 

Maarten van Leeuwen 

Dirk van Veen 

Michael van der Werve 

Thomas de Groot 

Tom Meurs 

Jelle Jan Bankert 

Brechje Boeklagen 

Sylvia Drijver 

Philine van Vliet 

Fréderique Iedema 

Marcel Sondaar 

Ysbrand Galama 

Lysanne van Beek 

Daphne Box (via Skype)

  

1.   Openen vergadering 

Lysanne opent de vergadering om 20:12. 

  

2.   Mededelingen 

Kendra kan er niet bij zijn want ze zit in het vliegtuig naar Budapest. 

Er zijn veel machtigingen: 

- Caroliene Overweg machtigt Dirk van Veen 

- Maudi Grotendorst machtigt Tom Pelsmaeker 

- Anouschka Hervij machtigt Jelle Jan Bankert 

- Charlotte Vagevuur machtigt Maarten van Leeuwen 

- Koen van Steekelenburg machtigt Tom Meurs 

- Bibi Geurtz machtigt Dirk van Veen 

- Jan Jaap Kempenaar machtigt Kawing Chung 

- Kendra Rademaker machtigt Lysanne van Beek 

- Andriy Volkov machtigt Philine van Vliet 

- Helena Donner machtigt Philine van Vliet 

- Tom Pelsmaeker kon er toch niet bij zijn, dus hij machtigt Michael van der Werve (en 

geeft ook de machtiging van Maudi Grotendorst door). 

  

3.   Keuren notulen ALV 2016-01-08 

Het is niet duidelijk of de notulen volledig zijn en hoe de keuring tot stand is gekomen.  

Volgens Lysanne missen er geen cruciale dingen. De stukken die gekeurd zijn, zijn goed. 

Laten we het opnieuw keuren of laten we het hierbij? 

  

Bibi vraagt zich af hoe het kan dat de notulen unaniem goedgekeurd zijn als Dirk op- en 

aanmerkingen had. 

Lysanne laat weten dat het kleine punten waren, geen structurele fouten.  

 

Het is niet duidelijk wie er aanwezig waren. Gemachtigden kunnen met pijn en moeite 

worden opgezocht (5/8 aanwezigen). Het bestuur was aanwezig. 

  

Jelle Jan vraagt het bestuur of zij nog een mening hebben over of Eva (penningmeester 

‘13/’14) nog dingen moet doen. 

De balans klopte niet, er was te weinig geld en dus heeft Eva er zelf geld in gestoken. 

Daardoor is er nu meer geld in het eigen vermogen dan er zou moeten zijn. Mocht een 
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zelfde soort probleem zich in de toekomst voordoen, dan wordt er op kosten van 

AmsterDance (art. 14 lid 5) een boekhouder op gezet. 

 

Het is niet duidelijk of de notulen van ALV september 2015 goedgekeurd zijn, of 

goedgekeurd mits gestelde commentaren/wijzigingen zijn doorgevoerd. Marcel denkt mits. 

*Maarten moet de notulen van de ALV september uitwerken. Deze moeten nog worden 

goedgekeurd. 

   

Mogelijkheid voor stemmen. 

Voor = voor het voorstel, aangenomen. 

Tegen = tegen het voorstel, verwerpen. 

Onthouden van stemmen = het kan je niet schelen. 

Blanco = je bent het niet eens met de stemming (niet echt tegen, niet echt voor). Dit is 

interessant als er een meerderheid nodig is. 

  

Stemming voor aannemen notulen ALV 2016-01-08: Er zijn 26 stemgerechtigden. 

Voor: 21 

Tegen: 2 

Onthouden van stemmen: 1  

Blanco: 2  

 

Conclusie: de notulen van de ALV 2016-01-08 zijn goedgekeurd. 

  

4.   Presentatie bestuur ‘15/’16 (Lysanne presenteert) 

Het was een succesvol jaar met veel aanwezige mensen en leuke workshops en thema-

dansavonden. Over het algemeen zijn de doelstellingen gelukt. Doelen die niet zijn gehaald: 

- Meer spelletjesavonden en meer borrels. Dit is erbij ingeschoten. Er zijn wel een 

cocktailworkshop en moorddiner georganiseerd. 

- De muziek is enigszins op orde, maar kan nog worden uitgebreid. Dit wordt een 

verdere uitdaging voor de Commissaris Dans ‘16/’17. 

 

Kawing geeft als tip dat er in zijn jaar is gepeild hoe tevreden mensen waren en zo kunnen 

ze ook suggesties geven. *Nieuw bestuur stuurt een evaluatie uit. 

 

De WebCie en MusiCie bestaan niet meer. Deze bestonden eigenlijk ook maar uit één 

persoon. *Het oude bestuur vermeldt dit in hun jaarverslag. 

 

Kawing suggereert het woordje winst onder kopje 2.2 feesten misschien te vervangen door 

positief saldo. Je mag een bepaalde hoeveelheid winst op feesten draaien, zolang je het 

hetzelfde jaar in de vereniging investeert.  

  

 

 

 

5.   Keuren realisatie bestuur ‘15/’16 (Marcel presenteert) 

Er is geen geüpdatete versie van realisatie. 

 

- De meeste activiteiten waar geld in is gestoken hebben winst gedraaid. 
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- Er is veel geld over: gala en eindfeest hebben positief gedraaid. 

- Het aantal mensen met met een heel jaar lidmaatschap was onder het begrote 

aantal, er waren wel veel meer lidmaatschappen in de tweede helft van het jaar bij 

gekomen. 

- Er is geen subsidie aangevraagd voor de KnuffelCup. Het USC heeft alleen de 

geluidsinstallatie verrekend. Het is niet duidelijk of dit bewust is gedaan. De subsidie 

is wel aangevraagd, maar er is nooit een factuur gestuurd, omdat er geen bewijs van 

kosten was. 

Jelle Jan vraagt zich af hoe de KnuffelCupcie op €300-€300 kan staan. Omdat de 

subsidie niet hier terugkomt in de begroting, moet het worden aangepast naar €100-

€300.* 

- Wat materiaal betreft is voor de muziek tot december de Blackberry gebruikt en 

daarna de laptop van Marcel. 

  

Ysbrand:  

De €180 doorschuiving naar ‘16/’17 moet nog ergens terugkomen. Kosten en baten 

moet €180 zijn en saldo €0.* 

  

Marcel wil het boekjaar vanaf 1 augustus sluiten. Als het boekjaar in augustus wordt 

afgesloten, heeft de penningmeester namelijk ruim de tijd om de realisatie voor de 

wisselALV klaar te hebben. Anders wordt het boekjaar twee dagen voor de ALV afgesloten. 

 

Philine kaart aan dat het nieuwe bestuur graag automatische incasso wil invoeren. 

- Voordelen automatische incasso: 

- Zonder kost het veel moeite om geld te ontvangen. 

- Bij de juiste bank valt het mee hoeveel geld het kost. 

- Continuïteit 

- Nadelen automatische incasso: 

- Kost veel geld 

Idee: doe de automatische incasso nadat studiefinanciering is geweest (rond de 27e). 

 

De totale som van alle kosten/baten €4.972.29 klopt niet. Lysanne denkt dat het een kopie 

fout is, want als je de €180 erbij optelt, heb je een verschil van €2.09 (rente)*. Dan klopt de 

begroting.  

 

*Post weghalen: positief saldo ‘15/’16. 

*Noodfonds stond op €100. Er zat €303,03 in het noodfonds. 

Hoeveel moet er in het noodfonds? 

Maximaal 50% vinden veel mensen te veel. 

Het percentage voor het noodfonds is nu vastgesteld op 15% van de totale begroting. 

Het noodfonds wordt: €326,97. 

In plaats van een potje positief saldo, gaat dat dan naar volgend bestuur. 

 

Voor de volgende realisatie zou het fijn zijn om de realisatie van vorig jaar erbij te hebben 

als extra kolom.*  

  

Het automatische bedrag van het eigen vermogen is nu: €2156,81. Dat hebben we in geld, 

vesten en tasjes. Alle vesten zijn in ‘13/’14 gekocht, maar niet afgeschreven. 
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De promo t-shirts zijn afgeschreven – die zijn van de vereniging zelf. Daar verdien je niets 

meer aan. 

  

Het stemadvies van de KasCo (Ysbrand en Dirk) is positief: ze vonden Marcel’s realisatie 

awesome! 

  

Stemmen goedkeuring realisatie 2015/2016: mits wijzigingen worden doorgevoerd…. 

Er zijn 26 stemgerechtigden. 

Voor: 24 

Tegen: 0 

Blanco: 1  

Onthouden van stemmen: 1  

 

Conclusie: de realisatie 2015/2016 is goedgekeurd mits bovengenoemde wijzigingen 

worden doorgevoerd.  

 

6.   Pauze 

  

7.   Presentatie bestuur 16/17 

Het nieuwe bestuur presenteert zich. 

 

Vragen: 

Jan Jaap (via Kawing):  

Wat wil het bestuur wil bereiken?  

Veel dansen en veel nieuwe activiteiten. 

Dirk/Jelle Jan:  

Hebben de bestuursleden genoeg tijd?  

De sfeer is goed. Als iemand geen tijd heeft helpen we elkaar, dus met tijd zal het 

wel goed komen. We springen elkaar bij. 

  

(Dit gedeelte werd na de begroting gepresenteerd.) 

Beleidsplan 

Administratieve doelen: 

- Automatische incasso opzetten 

- 60 leden aan het einde van het jaar 

- Mama’s en papa’s ‘oprichten’ (AmsterDance Raad) – technisch gezien doet bestuur 

‘15/’16 dat. 

- Mini ALV’s om toegankelijker te zijn voor leden 

- Toegankelijkheid en inspraak 

- Vb. nieuwe begroting 

  

Dansgerelateerde activiteiten: 

- Vrijdansen (2x per maand) 

- Workshops (1x per maand) 

- Vaak niet gerelateerd aan stijldansen – ‘out of the box stijldansen’. 

- Verzoekjes zijn welkom 

- Technieklessen (1x per maand) ook voor beginners, maar ook aandacht voor hoger 

niveau. Aansluitend bij verschillende niveaus door guided-practice. 
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Vragen tussendoor: 

Lysanne:  

Willen jullie nog meer verschillende niveaus aanbieden? 

Er zijn concrete plannen, maar mag nog niks over gezegd worden. 

  

Dirk:  

Hoe wil je guided practice doen? 

Bij de technieklessen heb je eerst algemene uitleg. Bij het rondlopen geeft de docent 

tips aan iedereen. Het is een goed idee om duidelijkheid scheppen en realistisch te 

zijn. Je hebt maar 1½ uur. Een uitwerking volgt. 

  

De presentatie gaat verder: 

- Gala & Eindfeest: groter en luxer – meer geld voor de zaal en misschien shows, 

bekleding professioneler, zodat het thema eruit knalt. 

- Knuffelcup – (voorjaar) grotere zaal met meer danscapaciteit om meerdere koppels 

mee te kunnen laten doen. Niet in maart in combinatie met NTDS. 

*Tijdstip van de knuffelcup bepalen. 

- Danscafés 

  

Lustrumjaar 

- Nieuwe merchandise: speciaal design. Dit staat niet op de begroting, maar is op 

aanvraag: Leden eerst laten bestellen. Het is niet handig om veel te bestellen en 

hopen dat het verkocht wordt. Ze worden voor koopprijs weer verkocht. 

- Grotere en luxere gala locatie. 

- Lustrum evenementen voor leden 

- Het wordt bekend gemaakt zodra er meer bekend is. 

- Commissie is in progress. 

 

8.   Keuren begroting bestuur 16/17 

1. Lagere toegangsprijzen voor leden voor activiteiten  

Er is veel geld over van vorig jaar. €500 is verdeeld over enkele kostenposten. Activiteiten 

staan negatief begroot. Er komen minder opbrengsten uit activiteiten, doordat de toegang 

voor activiteiten lager (tot gratis) is. Leden krijgen dus meer waar voor hun lidmaatschap. 

 

2. Danscafé’s zijn terug 

De kosten zijn veel lager dan twee jaar geleden. We hopen op een goede opkomst en 

voortbestaan. We hebben ze nog negatief begroot. Eerst aankijken/proberen en verlies 

kunnen draaien, om zo te kijken of het voor langere tijd kan. 

 

3. Lustrumjaar: geld verdeeld over lustrumcie en galacie 

a. Lustrumcie: activiteiten organiseren 

b. Galacie: valt onder de lustrumcie. Groter en luxer gala doordat er meer geld 

beschikbaar is. 

c. €200 voor reservering – zal gebruikt worden voor het lustrumfonds. 

 

4. Extra geld introductie: verhoogt t.o.v. vorig jaar. Uit de realisatie van vorig jaar is 

€150 per introductie (2) gekomen. Dit bedrag is verdubbeld om ook aan de 
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introductie van de HvA en VU mee te kunnen doen. Dit kost extra, maar zal 

resulteren in meer leden en bekendheid in heel Amsterdam. 

 

5. Verjaardagskaarten: elk lid krijgt op zijn verjaardag een kaartje om het 

verenigingsgevoel te verhogen. Er wordt aan je gedacht op je verjaardag. 

  

Vragen over toelichting 

Dirk:  

Kan er duidelijker gespecificeerd worden waar het lustrumgeld naartoe gaat? Er staat 

nu dat er €500 in eigen zak komt.  

Eerst stond het bij lustrum fonds, *we kunnen het beter in het fonds zetten, omdat het 

mooier is als verschillende lustrumactiviteiten negatief draaien en dat ondervangen 

wordt door het fonds. 

- €1000 voor nu en €200 voor het lustrum fonds, zodat er toch weer €200 wordt 

doorgeschoven bij elk lustrum. *Aanpassen €1200 naar: €1000 erin (baten), €200 

eruit (kosten). 

- Deel van de kosten van de galacie, worden gedekt door het lustrum fonds. De €700 

wordt gebruikt voor lustrumactiviteiten. *De €700 wordt nu €500, er gaat €200 af. 

  

Dirk:  

Hoe realistisch zijn de inkomsten van €1100 naar €1000, terwijl de verwachte 

uitgaven van de Galacie van €700 naar €1600 gaan? Als je een groter feest hebt, 

verdien je waarschijnlijk ook meer. 

*Het nieuwe bestuur gaat nog een keer realistisch kijken naar de inkomsten. 

  

Dirk:  

Afgelopen jaren is er veel winst gedraaid door commissies. Er zit nu €2000 winst. 

Dirk stelt voor om dit minimaal €500 omlaag te krijgen, oftewel: je moet verlies 

inbegroten.* 

Philine vraagt zich af of je niet beter moet toezien op commissies dat ze al het geld 

gebruiken. 

We gaan beide doen: verlies inbegroten en beter toezien dat commissies al het geld 

uitgeven in plaats van streven naar winst.* 

 

Ysbrand:  

Positief saldo 15/16’ verdwijnt.  

 

 

Marcel:  

Als je de toegangsprijs goedkoper wil maken, is baten van €250 dan realistisch? 

Philine:  

De begroting is gebaseerd op niet-leden.*Philine moet gaande het jaar evalueren of 

de begroting realistisch was of niet. 

  

Kawing:  

Is deelname op het boekje van de ASVA begroot (+/- €100)? 
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Ysbrand stelt voor om op de SSA te focussen en de AKVV te skippen, omdat zij geen kleine 

verenigingen willen. *Kendra gaat in overleg met de SSA over de intreeweek, omdat bijna 

alle andere sportverenigingen in het boekje staan. 

  

Jelle Jan:  

Waarom staat de Knuffelcup op €200 verlies begroot? 

Lysanne had het veranderd.  

Het is duidelijker als er een subsidie staat* (je weet anders niet waar het geld vandaan 

komt). 

In toelichting staat min €200, voor subsidie. Verander in €100 – €300*. 

Hetzelfde geldt voor het lustrumfonds.* 

  

*NTDS/ETDS aanpassen naar teamcaptains, om verwarring te voorkomen. 

  

Ysbrand:  

Zijn de rekeningkosten (ABN Amro) van €150 realistisch als we gaan bank gaan 

wisselen voor de automatische incasso? 

Philine gaat met banken praten en ze weet niet wanneer dit wordt ingevoerd, hoeveel 

goedkoper dit zal zijn en hoeveel dit zal kosten. We nemen aan dat de kosten dit jaar 

hetzelfde zijn en vanaf volgend jaar de werkelijke kosten duidelijk zijn. 

Er is een mogelijkheid om binnen de ABN te switchen van vereniging in plaats van bedrijf. 

 

Waar kunnen we extra geld aan uitgeven? 

- Spotify abonnement: €120 per jaar. 

- Rondje kunnen geven na halfjaarlijkse ALV: €100 (€50 per ALV) 

  

Bij de volgende ALV wordt een nieuwe versie van de begroting laten zien, waarbij de 

suggesties en tips zijn toegepast.* 

 

Opmerkingen beleidsplan: 

Kawing:  

6 technieklessen in plaats van 10? 

Er zijn 6 technieklessen van Patricia en er zijn nog 4 andere lessen. Deze 4 andere 

lessen stonden niet in het beleidsplan. *Aanpassen. 

 

Kawing:  

De taken zijn niet helemaal duidelijk. 

Duidelijkheid taken: *Aanpassen. 

- Agenda en nieuwsbrief worden verstuurd door Brechje. 

- Dansscholen contact valt onder Commissaris Dans. 

           

Kawing:  

Hoe zit het met foto’s van dansavond en eindfeesten? 

Foto’s worden op Google Drive gedeeld en er wordt toestemming gevraagd of foto’s 

(met fotocredits) op de website mogen (aan personen en fotograaf). 

Kawing: 

Idee: jarigen van de maand in de nieuwsbrief.* 
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Kawing:  

Idee: evaluatieformulier om erachter te komen aan wat voor niet dansgerelateerde 

activiteiten behoefte is. 

 

Kawing:  

Het gala is niet in december.* 

 

Jan Jaap (via Kawing): 

Waar is de gezelligheid en plezier bij de dansavond in het beleidsplan?* 

  

Ysbrand:  

NTDS uit commissies halen*. Dit is geen commissie van AmsterDance, geen 

verantwoording. 

  

9. Verkiezing AmsterDance Raad (mama’s & papa’s) 

Er is een bespreking geweest: 

Aanwezigen: Dirk, Ysbrand, Lysanne, Bibi, Kawing, Jelle Jan. 

De raad heeft zowel een controlerend (financiën en belangrijke beslissingen, notulen) als 

adviserende (gevraagd en ongevraagd advies) rol. Ze zijn beschikbaar voor vragen, maar 

nemen geen taken over. 

De KasCo wordt de Raad en heeft hiermee dus de macht om het bestuur te mogen 

lastigvallen. 

 

10. Stemming voor de Raad (mama’s en papa’s) Er zijn 26 stemgerechtigden. 

  Voor Tegen Onthouden Blanco 

Ysbrand 25   1   

Kawing 24 1 1   

Dirk 26       

Jelle Jan 26       

Lysanne 26       

  

 

 

Conclusie: Ysbrand, Kawing, Dirk, Jelle Jan en Lysanne zijn aangenomen als de Raad 

(papa’s en mama’s). 

 

11.  Dechargering bestuur ‘15/’16 

Check (met schoenhamer). 

  

12.  Aannemen bestuur ‘16/’17 

  Voor Tegen Onthouden Blanco 
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Brechje 24   2   

Fréderique 25     1 

Kendra 26       

Philine 26       

Sylvia 26       

  

13.  WVTTK 

Jelle Jan:  

Idee: nieuw type lid: leden in natura. Die hoeven geen geld te betalen als ze iets 

leuks voor de vereniging regelen. *Nieuw type lid. 

  

14.  Rondvraag 

Bedankt aan het oude bestuur en het nieuwe bestuur veel succes. 

  

Tip voor het nieuwe bestuur: Laat het beleidsplan en de begroting niet te veel op mini ALV 

terugkomen. Inspraak is oké, maar niets moet, alleen wat in de statuten staat. 

  

Er wordt straks één rondje gegeven op kosten van het bestuur. Brechje regelt de 

bitterballen. 

  

15.  Sluiting 

Lysanne sluit namens Kendra de vergadering om 23:20. 

 

Actiepunten 

Wat Wie Afgerond? 

Taken onderling verdelen Raad van papa’s en 

mama’s 

  

Notulen ALV september 

vorige keer uitwerken 

Maarten   

Jaarverslag: vermelden dan 

webcie en musici niet meer 

bestaand 

Oude bestuur   

Begroting: knuffelcup 

veranderen van 300-300 

naar 100-300. 

Oude bestuur   

Begroting: doorschuiving 

16/17 zichtbaar maken. 

Kosten en baten 180, saldo 

0. 

Oude bestuur   
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Begroting: getal 4.972,29 

aanpassen. 2,09 bij saldo. 

Oude bestuur   

Begroting: post weghalen 

positief saldo 15/16 

Oude bestuur   

Begroting: noodfonds was 

303,03 i.p.v. 100 

Oude bestuur   

Begroting: noodfonds 

aanvullen tot 630 (327 inleg) 

Oude bestuur   

Evaluatie opstellen en 

uitsturen 

Nieuw bestuur   

Bij realisatie kolom met 

realisatie van vorig jaar 

toevoegen 

Nieuwe bestuur  

Naam KnuffelcupCie en 

tijdstip vastleggen 

Nieuw bestuur   

Begroting: 1200 

lustrumfonds aanpassen. 

1000 baten, 200 kosten. 700 

wordt 500. 

Nieuw bestuur   

Begroting: realistisch 

nadenken over inkomsten 

van galacie en aanpassen 

Nieuw bestuur   

Begroting: minimaal 500 

verlies inbegroten 

Nieuw bestuur   

Begroting: Knuffelcup 100-

300 aanpassen. (subsidie 

zichtbaar maken). Idem voor 

lustrumfonds. 

Nieuw bestuur   

500 verlies inbegroten Nieuw bestuur  

Begroting: NTDS/ETDS 

aanpassen naar 

teamcaptains 

Nieuw bestuur   

Beter toezien dat 

commissies al het geld 

uitgeven. 

Nieuw bestuur   

Overleg SSA boekje Nieuw bestuur – Kendra   
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intreeweek 

Bij nieuwe ALV aangepaste 

begroting met tips laten zien 

Nieuw bestuur  

Beleidsplan: 6 

technieklessen aanpassen 

naar 10 

Nieuw bestuur   

Beleidsplan: duidelijk taken 

formuleren. Brechje doet 

agenda en nieuwsbrief. 

Commissaris dans is 

verantwoordelijk voor 

contract met dansscholen. 

Nieuw bestuur   

Beleidsplan: idee – namen 

van jarigen in de 

nieuwsbrief. 

Nieuw bestuur - Brechje   

Beleidsplan: gala is niet in 

december 

Nieuw bestuur   

Beleidsplan: gezelligheid en 

plezier bij dansavonden in 

voegen (+ witregel 

toevoegen) 

Nieuw bestuur   

Beleidsplan: NTDS uit 

commissies halen 

Nieuw bestuur   

Lid in natura opzetten Nieuw bestuur   

Bij realisatie en extra kolom 

invoegen met realisatie van 

voorgaand jaar 

Nieuw bestuur   

Gaande het jaar controleren 

of begroting op niet-leden 

realistisch is 

Nieuw bestuur - Philine  

  

 


