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Agenda ALV, Datum: 24 maart 2017, 20:00-22:00 

Locatie: Vergaderzaal, USC Universum, Science Park 306 

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

 

1. Openen vergadering 

Kendra opent de vergadering om 20:07. 

 

2. Aanwezigen:

Kendra Rademaker 

Philine van Vliet 

Sylvia Drijver 

Fréderique Iedema  

Brechje Boeklagen 

Ysbrand Galama 

Marjolein Seinen 

Michael van der Werve 

Jan Jaap Kempenaar 

Dirk van Veen 

Marcel Sondaar 

Jelle Jan Bankert 

Charlotte Vagevuur 

Bibi Geurtz 

Maudi Grotendorst

 

Machtigingen:  

Kawing Chung machtigt Sylvia Drijver. 

Lysanne van Beek machtigt Ysbrand Galama. 

 

3. Mededelingen 

Er zijn 17 stemgerechtigden. 

 

4. Keuren notulen ALV 2017-01-20 

Dirk heeft nog een aantal opmerkingen: 

- Er moeten nog paginanummers aan het document worden toegevoegd.  

- *Bij ALV’s voegen we vanaf nu ook regelnummers toe, zodat we 

snel en makkelijk weten over welke regel het gaat, als iemand een 

vraag of opmerking heeft. 

- Alle tekst moet zwart worden gemaakt. 

- Het groene stuk is minder netjes. Het is minder duidelijk wanneer iemand iets 

zegt. Dit moet worden aangepast 

- Inhoudelijk 

- Dirk geeft aan dat er in de notulen 2016-09-30 een fout stond. Zijn 

opmerking klopte niet. Zijn opmerking was dat het stukje guided 

practices wel in de notulen stond, maar niet in de actiepuntenlijst als 

actiepunt. Het bestuur laat weten dat de guided practices zijn 

ingepland. 

- Op pagina 4 zegt Philine het volgende: Volgend bestuur moet 

beslissen of zij een nieuw tablet aanschaffen of een Spotify account. 

De of moet worden veranderd in en/of, dus: Volgend bestuur moet 

beslissen of zij een nieuw tablet aanschaffen en/of een Spotify 

account.   

- Dirk vraagt zich af of de conclusie dat we 1 jaarlijkse begroting maken 

en 2 realisaties klopte. Dit klopt. 
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- Als er een stemming wordt gehouden is het fijn om onder de stemming 

ook een conclusie te zetten. 

- Besluiten die genomen zijn kunnen nadrukkelijker benoemd worden, 

bijvoorbeeld door het dikgedrukt te maken. 

 

Frédrique vraagt zich af of het geluidsbestand dat wordt opgenomen rondgestuurd 

moet worden naar de leden. De voice recorder wordt gebruikt om notulen uit te 

typen. Dit bestand wordt niet rondgestuurd. 

 

Stemming voor notulen ALV 2017-01-20 mits aangenomen wijzigingen worden 

doorgevoerd: 17 stemgerechtigden 

Voor: 17 

Tegen: 0 

Onthouden: 0  

Blanco: 0 

 

Conclusie: De notulen ALV 2017-01-20 zijn aangenomen mits de aangenomen 

wijzigingen worden doorgevoerd. 

*Sylvia voert de wijzigingen door. 

 

5. Keuren notulen WisselALV 2016-09-30 

Dirk: 

- De notulen zijn veel beter dan eerste keer!  

- Bij de stemming voor het aannemen van de notulen moeten expliciete data 

worden genoemd, zodat duidelijk is welke notulen worden gekeurd (notulen 

ALV 2016-01-08 toevoegen) Ook hieronder geldt weer: een conclusie 

toevoegen. 

- Dirk had een vraag over Marcels opmerking dat hij het boekjaar vanaf 1 

augustus wilde sluiten. Hij wil graag verduidelijking. Marcel legt uit dat de 

penningmeester ruim de tijd heeft om de realisatie voor de WisselALV klaar te 

hebben als het boekjaar in augustus wordt afgesloten. Nu wordt het boekjaar 

twee dagen voor de ALV afgesloten, daarom wil hij voorstellen om de sluiting 

van het boekjaar te verplaatsen naar augustus.  

- Jelle Jan en Dirk geven aan dat dit niet mogelijk is, omdat het in de 

statuten staat. Een optie is om de wissel ALV later in te plannen. In de 

statuten staat dat binnen 6 maanden na de sluiting van het boekjaar 

een ALV moet plaatsvinden. Ysbrand oppert het idee om een aparte 

ALV te houden en de realisatie op een aparte ALV te bespreken. 

- Bij alle stemmingen moet een conclusie worden toegevoegd. 

- Op pagina 7 vraagt Marcel (dit is in de notulen van de WisselALV 2016-09-30 

besproken) : als je de toegangsprijs goedkoper wil maken, zijn baten van 

€250 dan realistisch? Philine antwoord hierop: De begroting is gebaseerd op 

niet-leden en er staat bij dat dit geëvalueerd moet worden. Dirk vraagt om 

verduidelijking. Philine: de begroting is gebaseerd op niet-leden en zij zal 
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gedurende het jaar evalueren of de begroting realistisch was of niet. *Dit doet 

Philine. 

 

Stemming voor notulen WisselALV 2016-09-30 mits de aangenomen 

wijzigingen worden doorgevoerd: 17 stemgerechtigden 

Voor: 17 

Tegen:  0 

Onthouden: 0  

Blanco: 0 

 

Conclusie: De notulen WisselALV 2016-09-30 zijn aangenomen mits de 

aangenomen wijzigingen worden doorgevoerd. 

*Sylvia voert de wijzigingen door. 

 

6. Bericht notulen Mini ALV 2016-01-08 

Sylvia presenteert: De notulen van de Mini ALV 2016-01-08 waren onvolledig. Wat 

er in deze MiniALV is besproken kan niet meer worden teruggehaald en dus kunnen 

de notulen niet worden herschreven. Alle besluiten die in deze ALV zijn genomen 

zijn daardoor nietig verklaard. Het enige besluit dat in deze ALV is genomen ging 

over het goedkeuren van de notulen van de WisselALV 2015-09-04. Dit betekent 

echter dat de keuring van de notulen van de WisselALV 2015-09-04 ongeldig wordt 

verklaard en opnieuw moeten worden gekeurd. Sylvia zal samen met Maarten de 

notulen van deze WisselALV herschrijven en uitwerken. Deze notulen zullen op de 

volgende ALV worden gekeurd. 

Dirk vindt het fijn dat het wordt opgepakt en dat er over gecommuniceerd wordt.  

 

7. Opzet Huishoudelijk reglement (HR) 

Het verloopt als volgt: er wordt feedback gegeven per artikel. Jelle Jan is het 

aanspreekpunt en beschrijft alle artikelen alvorens er feedback wordt gegeven.  

 

Jelle Jan begint met een aantal mededelingen: allereerst over de opmaak, want de 

inhoudsopgave klopt niet helemaal. Het stuk ‘Algemene Leden Vergadering’ is eruit 

gehaald, maar deze staat nog wel in de inhoudsopgave. Verder staat er al veel in de 

statuten. Daardoor kan het HR klein blijven. De reden dat we een HR hebben en niet 

de statuten aanpassen, is dat het aanpassen van de statuten duur is. 

Feedback Artikel 1 Algemene Bepalingen - Huishoudelijk Reglement: 

- *Fréderique: lid 1: Volgens de officiële spelling van de statuten moet het 

woordje ‘(stijl)’ weg. 

 

Feedback Artikel 2 Algemene Bepalingen - Bijlagen: 

Korte toelichting: een HR kan alsnog best lastig te wijzigen zijn, omdat je dit van 

tevoren aan moet kondigen en omdat dit op een ALV moet worden gewijzigd, zodat 

het bestuur dit niet random kan veranderen. Een wijziging van de bijlage hoeft niet 

op de ALV besproken worden, maar hoeft alleen worden aangekondigd op een ALV. 
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Daarom zijn er bijlagen die je op de ALV kunt wijzigen. Hierin staan stukken die je 

makkelijker wilt kunnen wijzigen, zoals prijzen. In artikel 2 wordt beschreven wat een 

bijlage is. De bijlagen moeten ook ten alle tijden beschikbaar zijn. 

Ysbrand stelt voor om de bijlagen aan het document van de HR toe te voegen en het 

document dan HR + bijlagen te noemen. Iedereen is hier voor. *De bijlagen worden 

aan het document toegevoegd en het document heet HR + bijlagen. 

 

Feedback Artikel 3 Algemene Bepalingen -Verklarende Woordenlijst: 

Korte toelichting: hierin worden termen genoemd als ALV en NTDS. 

Dirk is het niet helemaal eens met lid 2: als de lijst ten alle tijden door het bestuur 

kan worden veranderd, heeft het bestuur te veel macht. 

Ysbrand stelt voor om in het HR zelf te zetten waar de woorden naar verwijzen. Een 

lijst met termen is wel handig, maar hoeft niet in het HR benoemd worden.  

*Artikel 3 wordt geschrapt. De woordenlijst wil je niet variabel hebben, dus wordt 

deze onderdeel van het document. Als je nieuwe woorden wilt toevoegen, moet je 

het HR wijzigen.  

 

Feedback Artikel 4 Lidmaatschap en Donateurs - Ledencontributies: 

- Fréderique en Philine: lid 1c: *Lid-in-natura moet worden veranderd naar 

leden-in-natura. Ook in de bijlage, omdat de andere beschrijvingen ook in het 

meervoud staan. 

- Fréderique: lid 1d Ereleden: *Een verwijzing naar artikel 5 moet worden 

toegevoegd of lid 2 moet worden uitgewerkt en er moet bijstaan dat lid 1c en 

1d geen geld betalen. 

- Ysbrand: lid 3: Moet er nog nog een tijd genoemd worden wanneer de 

contributies voorgesteld worden? Nee, want nu kan het bestuur dit zelf 

bepalen, voor het geval ze dit al eerder willen doen. 

 

Feedback Artikel 5 Lidmaatschap en Donateurs - Ereleden: 

- Fréderique: De consistentie van de weergave van prijzen in het HR en de 

bijlage contributies: *overal moet het euroteken voor de getallen staan, dus 

€0,00 in plaats van 0,00€. 

 

Feedback Artikel 6 Lidmaatschap en Donateurs - Donateurs: 

Het verschil tussen reünisten en donateurs is dat reünisten lid zijn geweest van de 

vereniging, maar donateurs niet. 

 

- Fréderique: lid 1: *Na het woord ‘vereniging;  een komma. Dus: Donateurs, 

zoals bedoeld in artikel 6 der statuten, zijn geen lid van de vereniging 

KOMMA maar delen als tegenprestatie gedeeltelijk in de voordelen van 

lidmaatschap. 

- Charlotte: *In het hele document moeten alle dubbele aanhalingstekens bij de 

bijlagen waarnaar wordt verwezen veranderd worden naar enkele 

aanhalingstekens. 
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Feedback Artikel 7 Lidmaatschap en Donateurs - Kortingen: 

Korte toelichting: kortingen stonden nog niet in de statuten. Commissies kunnen zelf 

bepalen wat de korting is tenzij het bestuur hier een andere uitspraak over doet. 

Leden en donateurs krijgen korting, maar er staat niet dat ze er recht op hebben, 

zodat het bestuur dit kan blijven bepalen. 

- Fréderique: lid 1: *De spaties tussen en / of moeten weg. Dus: Leden en 

donateurs genieten in beginsel korting op feesten en/of activiteiten van de 

vereniging, maar hebben hier geen inherent recht op. 

 

Feedback Artikel 8 Commissies - Algemeen: 

- Fréderique: lid 3e: *‘Indien van toepassing’ moet tussen haakjes. Dus: (indien 

van toepassing) het budget van de commissie. 

- Philine: lid 2: *‘Het oprichtend orgaan dat hen heeft opgericht’ moet worden 

veranderd in ‘het orgaan dat hen heeft opgericht’. Fréderique: let erop dat lid 

5 hier ook bij klopt. 

- Marcel: lid 3e: Moet het budget er niet uit, omdat dit per jaar wisselt en het al 

in de begroting staat? Dit is inderdaad dubbel. Het budget wordt uit lid 3e 

gehaald, want het staat al in de begroting, oftewel *lid 3e wordt geschrapt. 

- Marcel: lid 5: Moeten commissies niet ook door de ALV kunnen worden 

ontbonden? Ysbrand en Dirk zijn het hier mee eens. *We halen het woordje 

alleen weg. Dus: Commissies kunnen alleen worden ontbonden door het 

orgaan dat hen heeft opgericht. 

 

Feedback Artikel 9 Commissies - Bestuurscommissies:  

Korte toelichting: alle besluiten tot instellen van commissies en wie lid is staat in 

bijlage. Alle leden van de vereniging kunnen lid worden van de bestuurscommissies 

en bij uitzondering ook donateurs. 

- Ysbrand: lid 4d: Twijfel over de formulering. Dirk stelt eenzelfde formulering 

voor als bij ereleden (artikel 5, lid 1): zijn zij die als zodanig zijn benoemd en 

hun benoeming hebben aanvaard. *Dit wordt aangepast. 

- Fréderique: lid 7 en 8: *Je doet een mededeling over iets of hiervan wordt 

mededeling gedaan.  

- Charlotte: lid 9: *Na ‘3a voltooid is’, moet een komma. Dus: 

Bestuurscommissies worden automatisch ontbonden wanneer hun taak zoals 

beschreven in artikel 8 lid 3a voltooid is KOMMA of de periode zoals 

beschreven in artikel 8 lid 3d is verstreken. 

 

Feedback Artikel 10 Commissies - ALV-commissies: 

Jelle Jan stelt voor om bij deze lid 2 dezelfde aanpassing te doen als hierboven is 

gedaan bij het eerste punt over de formulering. Dus ook hier: zijn zij die als zodanig 

zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. *Dit wordt aangepast.  
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- Fréderique: Er is discussie over de naam ‘De Mama’s en Papa’s’. Deze 

discussie wordt gevoegd bij feedback artikel 11.  

- Marcel: lid 6: *De verwijzing naar artikel 9 moet worden veranderd in artikel 

11. Dus: De ALV heeft in elk geval een commissie zoals genoemd in artikel 

14 lid 2 der statuten. Zie Artikel 9 11: ‘De Mama’s en de Papa’s’. 

- Ysbrand: Niet leden die kennis hebben van financiën kunnen nu dus niet 

deelnemen in de ALV-commissie. Dit klopt. Diegene mag wel als adviseur 

helpen.  

 

Feedback Artikel 11 Commissies - De Mama’s en de Papa’s: 

- Philine: lid 2: toevoegen: en zo mogelijk niet meer dan het aantal leden in het 

bestuur. *Punt 2 moet worden aangepast. Dus: De commissie bestaat uit 

niet minder dan 2 en (zo mogelijk) minder dan 10% van het aantal leden van 

de vereniging en zo mogelijk niet meer dan het aantal leden in het bestuur. 

- Fréderique:  

- lid 4a: *De punt aan het einde van de zin moet een puntkomma zijn. 

Dus: Het uitvoeren van artikel 14 lid 2, 4 en 5 der statuten; 

- lid 4e: *De puntkomma aan het einde van de zin moet een punt zijn. 

Dus: Minimaal elk kwartaal de staat van de vereniging bespreken. 

- lid 6c: *‘(ten overvloede)’ moet weg. 

- Dirk: lid 6: Kan deze er in zijn geheel uit? Marcel wil lid 6b erin houden. 

Hierover wordt snel gestemd. De conclusie is dat lid 6 blijft.  

- De discussie over de naam: het bestuur wil op papier graag een officiële 

naam en in de praktijk kan de Mama’s en Papa’s gewoon nog worden 

gebruikt. De naam wordt: AmsterDance Raad. 

 

Tot slot is er discussie over lid 3: ‘De leden van de commissie worden per boekjaar 

gekozen.’ 

Tegenstanders van lid 3 geven de volgende argumenten: 

- Ysbrand: Om de continuïteit te waarborgen wil hij de instelling van de 

commissie juist een half jaar later dan de start van het boekjaar laten 

plaatsvinden. 

Voorstanders van lid 3 geven de volgende argumenten: 

- Jelle Jan: Als KasCo is het naar als je halverwege het jaar begint en er al 

allerlei dingen zijn besloten. Je doet een bestuur maar voor de helft. Ook zijn 

het mensen die ervaring hebben met AmsterDance en besturen (artikel 6), 

dus zou het niet lastig moeten zijn om op te starten.  

- Dirk: De reden om het een half jaar later in te stellen was ooit, zodat het oud 

bestuur een half jaar heeft om uit te rusten, alvorens ze in de Mama’s en 

Papa’s stappen. Er is echter geen nood aan mensen en het oud bestuur kan 

dan een jaar rust nemen. 

- Dirk: Reden dat er per boekjaar is gezet is dat je verantwoordelijk bent voor 

dat boekjaar. Bij instroom na een half jaar, kan je dus met andermans fouten 

worden opgezadeld. 
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Tegenstanders van lid 3 reageren hierop met de volgende argumenten: 

- Ysbrand: Voor de KasCo is het inderdaad fijn om met het jaar mee te werken. 

Maar aan het eind van het jaar als je klaar bent als Mama’s en Papa’s, dan is 

de realisatie nog niet klaar, dus heb je geen overzicht/inspraak op de 

realisatie. De nieuwe Mama’s en Papa’s moeten dan uitspraken doen over 

een realisatie waar ze totaal geen verstand van hebben.  

- Ysbrand: Meerdere andere verenigingen (waaronder Liber: Lysanne weet de 

precieze redenen hiervoor, maar zij is hier helaas niet aanwezig) hebben juist 

geen gelijke intreding. Op deze manier hebben er niet 10 mensen één jaar 

lang alle macht, maar moet er halverwege het jaar met andere mensen 

worden samengewerkt. 

- Dirk vindt dit een heel valide punt. Hij stelt voor om dan te benoemen 

dat leden worden aangesteld tot de realisatie is goedgekeurd. Wellicht 

kunnen we lid 3 er nu uitgooien en toevoegen als er een regel nodig is. 

- Ysbrand vraagt zich af of de Mama’s en Papa’s ander toch van de KasCo 

moeten worden gescheiden. De regels die nu zijn verzonnen zijn voor de 

KasCo fijn, maar niet perse handig voor de Mama’s en Papa’s. 

- Marcel: lid 3: *Te veranderen met ‘in beginsel’. Dus: De leden van de 

commissie worden in beginsel voor 1 jaar gekozen. Dit wordt aangepast. 

 

Marcel heeft nog een punt wat niet in het HR staat: de tijdigheid van notulen. *Dit 

punt nemen we mee naar de volgende ALV. 

 

*De wijzigingen worden doorgevoerd en op de volgende ALV wordt er per artikel 

gestemd en worden de bijlagen doorgenomen. 

 

8. WVTTK 

Jelle Jan 2 vragen: 

- In het beleidsplan wordt gesproken over automatische incasso, wat zijn de 

vorderingen? 

Philine vertelt dat we net van bank zijn gewisseld en dat we nu in een  

periode van 3 maanden zitten om te kijken of de rekening goed loopt.  

Na 3 maanden kan de automatische incasso worden ingesteld en dat is  

nog dit boekjaar. 

- Hij vraagt zich af of er gegevens bekend zijn over de effectiviteit van de 

introductie en promotie, aangezien hier nu meer geld in wordt gestoken. 

Philine geeft aan dat we de stijldansvereniging van Amsterdam zijn en dat de 

HvA en VU daar ook bij horen. Gegevens hierover zijn hier niet beschikbaar. 

Jelle Jan vraagt of het bestuur dat wil uitzoeken. *Het bestuur kijkt hiernaar.  

 

*Het officieel aannemen van ereleden wordt naar de volgende ALV verschoven. 

 

9. Rondvraag 
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- Marcel geeft aan dat er nog moet worden gecontroleerd of alle commissies op 

de lijst staan. *Het bestuur kijkt hiernaar. 

- Ysbrand: In de bijlage commissies moet ook de taakomschrijving van de 

commissies worden toegevoegd. *Het bestuur kijkt hiernaar. 

 

10. Sluiting  

Kendra sluit de vergadering om 21:51. 

 

Actiepunten 

Wat Wie Afgerond? 

Zinsnummers toevoegen 

aan ALVnotulen die 

worden besproken 

Sylvia Check 

Wijzigingen  notulen ALV 

2017-01-10 doorvoeren 

Sylvia Check 

Wijzigingen notulen 

WisselALV 2016-09-30 

doorvoeren 

Sylvia Check 

HR aanpassen Amsterdance Raad Check 

 tijdigheid van notulen op 

de agenda van de  

volgende ALV 

Kendra Check 

Stemmen per artikel HR 

en doornemen van 

bijlagen op de agenda 

van de volgende ALV 

Kendra Check 

Uitzoeken hoe effectief 

introductie en promotie 

zijn 

Bestuur 5 Aandachtspunt voor 

bestuur 6 

Officieel aannemen 

ereleden op de agenda 

van de volgende ALV 

Kendra Check 

Controleren of alle 

commissies op de 

bijlagenlijst staan. 

Bestuur 5 Check 

Taakomschrijving Bestuur 5 Check 
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commissies toevoegen 

aan bijlage commissies 
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Overzicht van wijzigingen die in het HR moeten worden aangepast: 

- Hele document: Alle dubbele aanhalingstekens bij de bijlagen moeten worden 

veranderd in enkele aanhalingstekens. 

- Artikel 1, lid 1: Het woordje ‘(stijl)’ moet weg. 

- Artikel 2: De bijlagen worden onder in het document toegevoegd en de naam 

van het document wordt veranderd naar HR + bijlagen. 

- Artikel 3 wordt geschrapt. 

- Artikel 4, lid 1c: ‘Lid-in-natura’ moet worden veranderd in ‘leden-in natura’, ook 

in de bijlage. 

- Artikel 4, lid 1d: Bij ereleden moet een verwijzing naar artikel 5 worden 

toegevoegd of lid 2 moet worden uitgewerkt en er moet bijstaan dat lid 1c en 

1d geen geld betalen. 

- Artikel 5: In het HR en de bijlage contributies moet het euroteken voor de 

getallen staan. Dus €0,00. in plaats van 0,00€. 

- Artikel 6, lid 1: Na het woord vereniging een komma. Dus: Donateurs, zoals 

bedoeld in artikel 6 der statuten, zijn geen lid van de vereniging KOMMA maar 

delen als tegenprestatie gedeeltelijk in de voordelen van lidmaatschap. 

- Artikel 7, lid 1: De spaties tussen en / of moeten we. Dus: Leden en donateurs 

genieten in beginsel korting op feesten en/of activiteiten van de vereniging, 

maar hebben hier geen inherent recht op. 

- Artikel 8, lid 2: ‘Het oprichtend orgaan dat hen heeft opgericht’ moet worden 

veranderd in ‘het orgaan dat hen heeft opgericht’. Let erop dat lid 5 hier ook 

bij klopt! 

- Artikel 8, lid 3e: Wordt geschrapt (staat al in de begroting). 

- Artikel 8, lid 5: Het woordje alleen moet worden weggehaald. Dus: 

Commissies kunnen alleen worden ontbonden door het orgaan dat hen heeft 

opgericht. 

- Artikel 9, lid 4: Moet worden herschreven net als de formulering bij ereleden. 

(artikel 5, lid 1): Zijn zij die als zodanig zijn benoemd en hun benoeming 

hebben aanvaard.  

- Artikel 9, lid 7 en lid 8: Je doet een mededeling over iets of hiervan wordt 

mededeling gedaan.  

- Artikel 9, lid 9: Na ‘3a voltooid’, moet een komma. Dus: Bestuurscommissies 

worden automatisch ontbonden wanneer hun taak zoals beschreven in artikel 

8 lid 3a voltooid is KOMMA of de periode zoals beschreven in artikel 8 lid 3d 

is verstreken. 

- Artikel 10, lid 6: De verwijzing naar artikel 9 klopt niet. Dit moest eerst 11 zijn, 

maar omdat artikel 3 nu is geschrapt, moet dit waarschijnlijk weer iets anders 

zijn. Oftewel: Check OVERAL of de verwijzingen naar artikelen kloppen. 

- Artikel 11, lid 2: Toevoegen en zo mogelijk niet meer dan het aantal leden in 

het bestuur. Dus: De commissie bestaat uit niet minder dan 2 en (zo mogelijk) 

minder dan 10% van het aantal leden van de vereniging en zo mogelijk niet 

meer dan het aantal leden in het bestuur. 



11 

- Artikel 11, lid 3: Wordt veranderd. Dus: De leden van de commissie worden in 

beginsel voor 1 jaar gekozen.  

-  Artikel 11, lid 4a: De punt aan het einde van de zin moet een puntkomma 

zijn. Dus: Het uitvoeren van artikel 14 lid 2, 4 en 5 der statuten; 

- Artikel 11, lid 4e: De puntkomma aan het einde van de zin moet een punt 

zijn.Dus: Minimaal elk kwartaal de staat van de vereniging bespreken. 

- Artikel 11, lid 6c: ‘(ten overvloede)’ moet weg.  

- Artikel 11: De naam wordt veranderd in: AmsterDance Raad. 

 

 

 


