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Agenda ALV, Datum: 20 januari 2017, 20.00 - 21.00 

Locatie: Vergaderzaal, USC Universum, Science Park 306 

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

 

1. Opening vergadering 

Kendra opent de vergadering om 20.05. 

 

2. Aanwezigen en machtigingen 

Aanwezig: 

Kendra Rademaker 

Sylvia Drijver 

Philine van Vliet 

Fréderique Iedema 

Brechje Boeklagen 

Dirk van Veen 

Marcel Sondaar 

Jelle Jan Bankert 

Ysbrand Galama 

Bibi Geurtz 

Thomas de Groot 

Michael van der Werve 

Tom Pelsmaeker 

Maudi Grotendorst 

 

Eva Disselhof machtigt Kendra Rademaker 

Jan Jaap Kempenaar machtigt Bibi Geurtz 

Kawing Chung machtigt Philine van Vliet 

Maarten van Leeuwen machtigt Fréderique Iedema  

Tom Meurs machtigt Sylvia Drijver 

Charlotte Vagevuur machtigt Dirk van Veen 

Caroliene Overweg machtigt Sylvia Drijver 

Wouter van den Broek machtigt Caroliene Overweg → Kendra Rademaker 

Nesha Narain machtigt Caroliene Overweg → Philine van Vliet 

Merlijn van Rij machtigt Fréderique Iedema 

Lysanne van Beek machtigt Ysbrand Galama 

Marjolein Seinen machtigt Dirk van Veen 

Puck Hendriks machtigt Bibi Geurtz 

 

3. Mededelingen 

Kas is geteld en die klopte. De halfjaarlijkse balans is nog niet helemaal op orde; daar wordt 

nog verder naar gekeken door de penningmeester en de KasCo. 

Ysbrand: 

 Er zijn nog notulen van september 2015 *Agendapuntje. 

 

 

4. Keuren notulen ALV 30-09-2016 

Dirk: 

 Er is een aantal punten dat verbeterd moet worden in de notulen van 30-09-2016: 
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- Spelling overal 

- Grammatica overal 

- Interpunctie 

- Namen 

- Consistentie van stijl: wat wordt er gezegd door wie, wie geeft antwoord, wat is 

conclusie, parafraseren is makkelijker dan citeren 

*Notulen september 2015  

- Begroting: je mag zoveel winst draaien als je wilt, zolang je het uitgeeft. Het 

maximale bedrag van 10.000 euro wat nu in de notulen staat, moet weg. 

- In de meeste activiteiten waar geld in is gestoken is niet evenredig veel uitgekomen 

→ structureel meer (winst). 

- Eerste 15% van de totale begroting ipv 630. Geldzaken niet geheel duidelijk.  

- Wat is automatisch bedrag?  Het automatisch berekende bedrag van het eigen 

vermogen nu. 

- Het negatief inbegroten van danscafés 

 

Jelle Jan: 

Deadline stellen om spelling na te kijken? 

Dirk:  

Wil graag dat de notulen eerder gepubliceerd worden dan nu gebeurt.  

Bibi: 

Bijvoorbeeld week na ALV. 

Moeten we denken aan geluidsopnamen om terug te luisteren.  

--- Bibi zet een geluidsrecorder aan.* Wee zeggen: die praat.--- 

 

Dirk maakt een suggestie: 

Taarten moeten negatief worden begroot voor het Danscafé en terugbetaald aan de 

makers (want negatief begroot)  → Declareren.  

 

Actiepuntenlijst van vorige ALV checken: 

- Taken onderling verdelen: Nee. 

- Notulen ALV september 2015: Nee, nog niet gedaan. 

- Jaarverslag: Nee. 

- Begroting nieuwe bestuur alles: Ja. 

- Evaluatie opstellen en uitsturen: Eigen bestuur wel, tweede gepland (Fréderique). 

Door leden nog niet, hier gaat het bestuur nog over vergaderen. 

- KnuffelcupCie: Ja. 

- Begroting: Ja → Philine licht zo toe. 

- Geld uitgeven is in progress 

- SSA boekje: Ja. 

- Beleidsplan aanpassen: Ja.  

- Lid in natura (in HR): In progress.  

- Realisatie extra kolom: Ja. 

 

 

Dirk vraagt zich af hoe het met de guided practices gaat.  

Deze zijn er nog niet, maar er wordt aan gewerkt.* 
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Lustrumevenementen voor leden: Lustrumgala, moorddiner, weekend is in organisatie, 

merchandise is ook oke. 

 

Bij toekomstige notulen graag jaar/datum van de notulen noteren. 

 

Keuren notulen WisselALV 2016-09-30 (met handen opsteken) 

Er zijn 27 stemgerechtigden. 

Ja: 0 

Nee: 24  

Blanco: 3 

Onthouding:0  

 

Conclusie: de notulen van de WisselALV 2016-09-30 zijn niet goedgekeurd. Deze 

notulen worden herschreven en op de volgende ALV gekeurd. 

 

5. Verbeterde begroting 

Philine presenteert de belangrijkste wijzigingen:  

 

1. de baten voor de workshops en technieklessen zijn naar beneden bijgesteld. Ook zijn 

de workshops zijn voor leden gratis gesteld (technieklessen waren al gratis). Deze 

begroting was nog op basis van vorig jaar. Omdat er nu minder inkomsten uit de 

workshops komen, is dit bijgesteld: de workshop naar 150 euro en de techniek naar 

100 euro. 

Jelle Jan:  

Zijn gratis workshops voor leden wenselijk? 

Philine: 

Het nieuwe bestuur zal moeten kijken of workshops gratis kunnen blijven voor leden. 

 

2. Verder zijn de baten van de danscafés naar boven bijgesteld, omdat ze goed lopen. 

De danscafés zijn wel nog steeds negatief inbegroot, maar minder negatief dan 

eerst. Nu staat het op -100 inbegroot, omdat er nog een deal met het Mirror Centre 

voor komend jaar gemaakt moest worden en er extra kosten bijkomen voor taart en 

water.  

Bibi:  

Is dit inclusief of exclusief gedeclareerde taarten? 

Philine: 

Inclusief! 

 

3. De sponsoring van het USC (de zaalhuur en zes technieklessen van Patricia) zijn 

aan de begroting toegevoegd. Dit ontbrak op de oude begroting. 

4. Subsidies en sponsoring is nu een apart kopje geworden op de begroting. De 

sponsoring van het USC valt weg tegen de extra kosten die bij de activiteiten zijn 

gekomen (zaalhuur en kosten voor Patricia). 

Drik:  

Moet deze sponsoring nog uitgesplitst worden in verschillende componenten? 

Philine:  
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Dit is nu samengenoemen, omdat USC zowel Patricia’s uren als de zaalhuur tegelijk 

sponsort en dit maakt het overzichtelijker. De uitgesplitste bedragen zijn terug te vinden in 

het contract met het USC. 

 

5. Er is extra aandacht voor het kopje muziek: Spotify abonnement of cd’s kopen voor 

120 euro per jaar (10 euro voor Spotify per maand - doorlopend). We hebben nog 

geen Spotify account of cd’s gekocht. Op de begroting is ervan uitgegaan dat dit 

vanaf het begin van het jaar is gedaan. 

Dirk:  

Zijn deze kosten realistisch? 

Philine:  

We hebben nog niet gekeken welke cd’s we willen kopen. Daarom kunnen we nog 

geen uitspraak doen over of het realistisch is. 

Bibi:  

Omdat er gesproken wordt dat het NTDS misschien ook de cd’s wil gebruiken, kaart 

Bibi aan dat er nagevraagd moet worden of de NTDScommissie hier behoefte aan 

heeft. 

Jelle Jan:  

Alles wat nu niet naar Spotify gaat, kan nu in de tablet worden gestoken.  

Philine:  

Volgend bestuur moet beslissen of zij een nieuw tablet aanschaffen en/of een Spotify 

account.  

Dirk:  

We gaan hier winst op draaien. Als het toch niet uitgegeven wordt aan muziek, zorg 

dan dat het aan iets anders uitgegeven wordt. 

 

6. Bootcamp: Nieuw 

Dit is net opgezet en op 0 euro inbegroot: 200 euro aan baten en 200 euro aan kosten.  

Aan het begin van dit jaar was hier nog geen rekening mee gehouden, omdat het idee voor 

de bootcamp nog niet was uitgewerkt.  

Fréderique: Bij de bootcamp is er meer kans op verlies dan op winst. Echter, er zal niet 

extreem veel verlies op worden gedraaid.  

 

Aanpassingen: 

1. De Knuffelcup is op -200 euro inbegroot. De 200 euro aan subsidie van de SSA staat 

bij het kopje ‘Subsidie en sponsoring’. 

2. Materiaalsubsidie van de SSA (voor de nieuwe tablet) staat nu ook onder het kopje 

‘Subsidie en sponsoring’. 

3. Het kopje NTDS/ETDS is teamcaptains NTDS/ETDS geworden. 

4. De Lustrumcie maakt verlies in plaats van dat ze baten hebben vanuit het 

Lustrumfonds; Het Lustrumfonds is een apart kopje geworden. 

Dirk:  

Gaat de Lustrumcie ook geen inkomsten krijgen uit activiteiten? Op de begroting 

staat  

nu namelijk van niet. 

Philine:  

Je kan dit niet algemeen inbegroten. De begroting hiervoor wordt gemaakt door de  

LustrumCie zelf. Van tevoren was het namelijk nog niet duidelijk wat precies de  
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lustrumactiviteiten zouden worden. 

 

Half jaarlijkse realisatie: 

- Er zijn weinig inkomsten uit de workshops → Dit is de reden is dat de baten van de 

workshops omlaag zijn gehaald in de begroting. 

- De danscafés zijn beter bezocht dan verwacht → Dit is de reden dat de baten van de 

danscafé’s omhoog zijn gehaald in de begroting. 

- Lidmaatschap: We hebben meer leden dan verwacht. We zitten bijna op het beoogde 

ledenaantal (positief puntje). Nog 8 leden te gaan tot het doel van 60 (inclusief 

reünisten). 

- De rente is gedaald tot een nieuw dieptepunt: we hebben 55 cent gekregen in plaats 

van 2 euro. Hier kan de vereniging verder niet veel aan doen. 

.  

Kascommissie:  

Ze vinden een halfjaarlijkse realisatie lastig te vergelijken met jaarlijkse begroting. Philine wil 

dit wel zo houden en wil er geen halfjaarlijkse begroting bij maken. Er is discussie over of 

twee halfjaarlijkse begrotingen haalbaar zijn. Marcel denkt ook dat dit geen goed idee is. 

Uiteindelijk wordt er gekozen voor een jaarlijkse begroting, met een halfjaarlijkse 

realisatie erbij. Dus 1 begroting en 2 realisaties. 

Ysbrand:  

Het is lastig om de halfjaarlijkse realisatie te begrijpen en te vergelijken met alleen 

een heel jaarlijkse begroting. Je kunt wel een paar dingen zien, bijvoorbeeld dat we 

behoorlijk minder geld in activiteiten gestopt hebben dan begroot.  

 

Een andere opmerking: er moet nog meer geld worden uitgegeven dan nu als is gedaan. De 

uitgaven liggen nu flink onder de helft. 

De totale begroting komt op -528 euro, nu staan we op +1000 euro. 

Philine:  

De LustrumCie en GalaCie hebben hun geld nog niet uitgegeven. Dat zal een grote 

verliespost worden die er nog bij zal komen. 

Marcel:  

Geeft als tip dat er bij de begroting bijgezet kan worden hoeveel van het bedrag na 

de halfjaarrealisatie wordt uitgegeven.* 

 

Balans: De Kascommissie moet hier nog naar kijken.* Philine, Jelle Jan, Dirk (met 

accountant). Er klopte iets niet helemaal en er is onduidelijkheid over wat er nu wel of niet op 

de balans en in de realisatie moet komen te staan. 

Een deel van de balans is van de powerpoint af gevallen. 

 

Overzicht opkomst evenementen: 

● Veel niet-leden komen vooral naar de danscafé’s. 

● De meeste leden komen naar vrijdansavonden. 

● Gemiddeld 20-22 mensen per activiteit. 

Dit vinden wij (het bestuur) een prima opkomst.  

● Vrijdansavonden worden beter bezocht dan themadansavonden.  

Dit komt vooral omdat de vrijdansavonden op meer gunstige data vielen dan de 

themadansavonden. 

● Participatie door ⅓ tot ½ van vereniging. 
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6. Mama’s en Papa’s 

a. Opdrachten 

De Mama´s en Papa´s, ofwel de Raad van AmsterDance bestaande uit Dirk, Jelle Jan, 

Ysbrand, Kawing en Lysanne.  

 

Herhaling takenpakket: 

● Jelle Jan en Dirk vormen de KasCo: Penningmeester steunen en advies geven.

 Precieze frequentie wordt nog vastgehouden in het HR (bedoeling is 4x per 

jaar). 

● Gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur. 

● Mee kunnen lezen met documenten, met name de notulen van 

bestuursvergaderingen. 

 

Bovengenoemde taken vanaf nu uitvoeren en daarna aanvullen. 

KasCo moet nog twee keer in dit jaar samenkomen en de notulen van het bestuur 

regelmatig lezen en advies geven. 

Delen van notulen in map of verzenden naar e-mailadres?  

Vorm maakt Dirk niet zoveel uit, de beslissing wordt hieronder toegelicht.  

Taken staan in HR en HR is niet goedgekeurd.  

 

Jelle Jan:  

4 happy feet (geen verklikkers worden): Je leest mee en je brengt adviezen uit. 

Leden kunnen adviezen lezen als bestuursleden notulen hebben goedgekeurd en 

verwerkt. 

Vaststellen? 

Ysbrand: 

Lysanne wil graag afkijken van andere vereniging. Raad leest notulen, intern over 

hebben en van daaruit 1 bestand naar bestuur, niet steeds overleggen.  

 

Dirk: 

1. Meelezen 

2. Twee KasCo zittingen doen 

3. Advies bij grote dingen in notulen wel graag (gevraagd en ongevraagd advies zonder 

deadlines) 

 

Het bestuur moet eerst zelf om advies vragen aan de raad. De notulen worden gedeeld met 

de raad via mailadressen en de raad kan alleen notulen inzien en deze niet bewerken.  

 

Jelle Jan is hoofdcontactpersoon van de raad voor het bestuur.  

 

b. Instelling 

N.v.t. 

 

7. Huishoudelijk reglement 

Ysbrand:  
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Waar we het nu over hebben is een oud document. Ze zouden er nog naar kijken, 

maar hebben dit niet gedaan. We (verwijzend naar de rest van de raat) gaan kijken 

wat de leden erin willen. 

 

Deadline eerste versie HR: 28 februari 2017.* 

 

Kendra heeft samengevat: 

Artikel 1: 

- Herschrijven document 

Kendra: 

 Zijn ereleden volwaardige leden? 

Antwoord: 

Ja. Duidelijk erin zetten* Reünisten zijn dit niet. Ze zijn donateurs en hebben ook 

geen stemrecht. 

 

Artikel 2: 

- Reünisten ook korting op danscafés? Danscafé is een feest, dus ja - vasthouden in 

bijlage.* 

 

Artikel 3 contributies: 

- Geheel afschatten i.v.m. variabele contributiebedragen? Je kunt goed zeggen over 

lidmaatschap. Prijzen eruit laten. Refereren naar bijlage HR.  

Dirk: 

Contributies worden x keer vastgesteld en die kun je daar vinden. 

Marcel wil ereleden wel graag gratis laten staan. 

Ysbrand:  

Maakt niet uit of je het in HR of bijlage HR, we mogen het elke ALV omgooien.  

Dirk:  

Hoger percentage meerderheid om HR te veranderen dan ander.  

*Toevoeging: wat heb je nodig qua meerderheid om HR te wijzigen? 

(Ysbrand quote de statuten). 

 

Conclusie: 

Bijdrage van ereleden en reünisten wel vastleggen. 

Jan Jaap, Fréderique en Kendra zijn voor een tabelvorm als bijlage. 

 

Artikel 4 Teamcaptains: ERUIT. 

- Discussie over plek in HR 

- Aantal 

- Verplicht lid AD 

 

Conclusie uit discussie: 

Volledig overzicht van commissies in HR? Nee, je wil mogelijkheid geven aan bestuur om dit 

midden in het jaar aan te passen. Dirk zou teamcaptains niet in HR zetten.  

 

Tom P.:  

Wat is het doel van de HR? 

Dirk:  
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Doel statuten = basis spelregels waaraan je je moet houden en gezond voor de rest 

van het leven van de vereniging iedereen zich hieraan houden. Heel algemeen, zo 

min mogelijk regeltjes. 

HR is extra spelregels erop leggen (fijn voor andere besturen) maar na andere 

besturen misschien toch veranderen. 

Vereniging: ALV is basis van vereniging. Bestuur doet gang van zaken.  

 

Er ontbreekt een artikel 4:  

Artikelen zijn fout: 1, 2, 3, 5, 6 

 

Kendra stuurt dit mee. 

 

Jan Jaap:  

Als je teamcaptains erin doet, graag taken buiten en tijdens NTDS splitsen. 

Marcel: 

Teamcaptains regelen nodige zelf. Vereniging ondersteunt financieel. Outfit wordt 

gesponsord. HR leest niet dat zij daar verantwoordelijk voor zijn. 

 

Artikel 5:  

- Naamgeving: volgend ALV stemmen over naam. Werknaam is AmsterDance Raad.  

- Grootte van commissie (10% regel?)  

 

Jelle Jan: 

Raad zou niet groter of gelijk veel leden hebben dan bestuur om bestuur niet te 

kunnen overstemmen. 

 

- Verantwoording bij de gehele commissie ipv leden van commissie 

- b) mogelijk eruit 

- Frequentie van samenkomen (met of zonder bestuur?) en ALV’s 

- KasCo leden toewijzen 

- Voorwaarden aan kandidaten voor de commissie 

- Stemmingsprocedure  

 

Vraag van Jan Jaap: 

Klopt het dat raad ook kascommissie heeft. In deze opstelling JA. Is dit niet slimmer 

om te spitsen?  

Dirk: 

2 mensen KasCo, mag ook in raad (geven raad over begroting). Het zijn mensen met 

bestuurservaring.  

Kendra denkt dat het niet nodig is om te splitsen. 

Ysbrand:  

Volgens statuten mag de raad een commissie aanstellen. Raad niet meer 

ondersteund door statuten, maar alleen HR.  

 

Conclusie uit discussie: 

Nuttig om te kunnen splitsen, want anders moet je mensen die financiële know how hebben 

in de mama’s en papa’s hebben. Geniale mensen zonder tijd, kun je dan niet gebruiken.  

Raad neemt dit mee in HR* en voorstel voor volgende ALV. 
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*Kendra stuurt slides door naar raad. 

 

Marcel: 

Artikelen die nog niet in HR staan: 

Notulen van ALV binnen bepaalde tijd worden vrijgegeven.  

Dirk:  

Documenten aangenomen met wijziging voor bepaalde tijd doorgestuurd. 

 

Tom P.: 

Kan er iets in het HR over voorwaarden die aan een commissielid gesteld moeten   

worden, voordat dit in een commissie mag? 

Galacommissie voorzitter zonder ervaring - loopt stroef.  

Dirk en anderen op ALV: 

Lastig om goede eisen voor te formuleren. Advies over een dergelijke situatie 

oplossen, hierbij kun je bestuur of raad om hulp vragen. Of intern oplossen. (kan wel 

in witboek: voorkeur minstens één persoon met commissievergadering) 

 

Jelle Jan: 

Voorbeeld HR van Happy Feet wordt als voorbeeld gebruikt. Veel uit HR staat al in 

statuten. 

 

8. Samenwerking Kluver: Korting op workshops 

Dirk:  

1. Leuk initiatief 

2. Als bestuur heel goed 

3. Ligt aan bestuur, het is geen verplichting 

 

Kendra:  

Binnen bestuur angst om te erg te binden aan dansschool. 

Nu ook in gesprek met Kluver en DSA, maar we moeten onze visie als 

studentendansen niet verliezen. 

 

Duidelijk gecommuniceerd naar Kluver dat het niet vast is.  

 

Ysbrand:  

Er staat we binden ons niet aan dansschool of trainer. Dit is misschien niet wat 

andere instanties zien. Opletten totdat je met 4 dansscholen verband hebt. 

Oppassen dat andere dansscholen niet denken ‘Ja, maar jullie werken al met die 

samen’. 

 

Dit is niet de contractvorm.  

Dirk:  

Niet deze versie naar Kluver sturen. Hierin worden interne zaken geformuleerd, die 

Kluver niks aangaan. 

 

Jelle Jan:  

Vraag over afgesloten workshop (workshop - stop - workshop). 
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Antwoord: 

Losse, op zichzelf staande workshops. Ook open voor mensen van niet-

AmsterDance.   

 

Raadgevend stemmen voorstel Kluver: 

Er zijn 27 stemgerechtigden. 

Voor: 26 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

Onthouden: 1 

 

Conclusie: Het advies voor het voorstel met Kluver is positief. 

 

9. WVTTK 

Niets 

 

10. Rondvraag 

Jelle Jan: 

Hoe vinden jullie bestuur?  

Bestuur: 

LEUK!!!  

Fré komt zichzelf tegen, fouten maken mag.  

Dirk:  

Deadline notulen twee weken.  

 

11. Sluiting vergadering 

Kendra sluit de vergadering om 21.35. 

 

Actiepunt Verantwoordelijke Status 

Notulen van sep 2015 
bewerken en goedkeuren 

Bestuur 5   

Meerderheid Regeling voor 
verandering in HR opnemen 
in nieuwe versie 

Raad  

KasCo en Raad splitsen? 
ja/nee 
meenemen in volgend 
voorstel HR 

Raad  

Slides naar raad sturen Kendra afgehandeld 

Verschil ereleden en 
reünisten in nieuwe versie 
verwerken 

Raad  

Deadline volgende versie 
HR: 28.02.2017 

Raad  
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Balans bekijken Jelle Jan, Dirk, Philine + 
accountant 

 

Guided practices Bestuur 5  

 

 


