
ALV Datum: 22 september 2017, 19:30-22:25  1 
Locatie: Science Park 904, Vergaderzaal USC  2 
----- * Refereert aan actiepunt ---- 3 
----- ^ Refereert aan voorgestelde aangenomen wijzigingen ---- 4 
 5 
Aanwezigen: 6 

1. Kendra Rademaker 7 
2. Sylvia Drijver 8 
3. Philine van Vliet 9 
4. Fréderique Iedema 10 
5. Brechje Boeklagen 11 
6. Maudi Grotendorst 12 
7. Thomas de Groot 13 
8. Erik van Egmond 14 
9. Mitch Meeusen 15 
10. Eva Disselhof 16 
11. Caroline Overweg 17 
12. Michael van der Werve 18 
13. Tom Meurs 19 
14. Bibi Geurtz 20 
15. Abigail Zonneveld 21 
16. Tom Pelsmaeker 22 
17. Marcel Sondaar 23 
18. Wouter Smit 24 
19. Maarten van Leeuwen 25 
20. Nesha Narain (is later binnengekomen) 26 
21. Lysanne van Beek (is later binnengekomen) 27 
22. Ysbrand Galama (is later binnengekomen) 28 
23. Merlijn van Rij (is later binnengekomen) 29 
24. Jelle Jan Bankert(via Skype) 30 

 31 
1. Opening vergadering 32 

Kendra opent de vergadering om 19:36. 33 
 34 
2. Mededelingen 35 
 36 
Machtigingen worden voorgelezen door Sylvia: 37 
Kawing Chung machtigt Marcel Sondaar 38 
Marjolein Seinen machtigt Thomas de Groot 39 
Tamis van der Laan machtigt Fréderique Iedema 40 
Dirk van Veen machtigt Bibi Geurtz 41 
Kristell Penfornis machtigt Kendra Rademaker 42 
Brian van Riel machtigt Maudi Grotendorst 43 
Nesha Narain machtigt Wouter Smit (Nesha is niet de hele vergadering aanwezig: als hij 44 
aanwezig is stemt Nesha zelf, anders zal Wouter voor Nesha stemmen.) 45 
 46 
3. Vaststellen agenda 47 
In de agenda staan twee stemmingen. Deze worden geschrapt, mits de aanwezigen niet 48 
willen stemmen.  49 
De stemmingen gaan over twee punten in het beleidsplan: de lessen en het 50 
besturenweekend. Deze punten worden straks uitgelegd bij het punt beleidsplan. 51 
 52 
4. Keuren notulen 2017-05-23  53 
Opmerkingen notulen: 54 



Jelle Jan  55 
• in regel 224-227 moet er een woordje bij in de zin.  56 

In artikel 2, lid 4 staat dat er voor elke bijlage apart wordt gedefinieerd wat de regels 57 
zijn voor het aanpassen van de bijlagen en dat het eerste artikel dat naar een 58 
bijlage de regels moet definiëren. 59 
 60 
 61 
^Toevoegen woordje “verwijst” Tussen “bijlage” en “de” 62 

 63 
Dan wordt de zin dus: 64 
In artikel 2, lid 4 staat dat er voor elke bijlage apart wordt gedefinieerd wat de regels 65 
zijn voor het aanpassen van de bijlagen en dat het eerste artikel dat naar een 66 
bijlage verwijst de regels moet definiëren. 67 

• Wat is het resultaat over de het ereleden? (regel 273-274) 68 
Kendra: Alle ereleden hebben het voorstel aangenomen. 69 

 70 
Stemmen van de notulen 2017-05-23 mits de aangenomen wijzigingen worden doorgevoerd. 71 
er zijn 27 stemgerechtigden. 72 
voor: 22 73 
tegen: 0 74 
onthouden: 5 75 
blanco: 0 76 
 77 
Conclusie: De notulen 2017-09-22 zijn aangenomen mits de aangenomen wijzigingen 78 
worden doorgevoerd. 79 
 80 
5. Presentatie bestuur 16/17 81 
a. Jaarverslag 16/17 (Kendra presenteert) 82 
De belangrijkste doelen worden even kort toegelicht. 83 
De verschillende tekens betekenen: 84 

✓  Doelstelling behaald. 85 

➢  Doelstelling niet helemaal behaald 86 

❖ Doelstelling later in het jaar toegevoegd. 87 

 88 

✓ Zestig leden aan het einde van het jaar  89 

✓ Voortzetten en evalueren van De AmsterDance Raad (Mama’s en Papa’s)  90 

✓ Zorgen dat de muziek op orde en up-to-date is  91 

✓ Witboeken opstellen voor het bestuur en commissies  92 

✓ Verenigingsgevoel creëren  93 

✓ Promotie AmsterDance  94 

✓ Merchandise  95 

✓ Lustrumjaar en lustrumactiviteiten  96 

✓ Automatische incasso 97 

➢ Niet-dansgerelateerde activiteiten uitbreiden: De Niet-dansgerelateerde activiteiten zijn 98 
wel georganiseerd maar niet goed genoeg bezocht. 99 

❖ Danscafés: Deze zijn goed bezocht. Het volgende bestuur geeft aan de danscafés 100 
komend jaar door te zetten. En dat we het wellicht uit willen breiden naar één keer per 101 
maand. 102 

❖ Guided practices: om het niveauverschil tegen te gaan is halverwege het jaar besloten 103 
Guided practices aan te bieden.  104 

❖ Kortingsdeals: er zijn kortingsdeals gesloten met externen voor AmsterDance leden. 105 

 106 



Marcel vraagt of de witboeken goed genoeg waren voor dit jaar. 107 
Maudi vertelt dat de de witboeken goed genoeg waren voor dit jaar. 108 
 109 

b. Realisatie 16/17 (Philine presenteert): 110 
De definitieve versie van de realisatie 16/17 is door een vergissing niet nagestuurd. Philine 111 
zal de definitieve versie van de realisatie 16/17 presenteren. Daarna is gelegenheid om 112 
vragen te stellen. Mocht dit niet voldoende zijn, is er de optie om de realisatie 16/17 nog niet 113 
aan te nemen. 114 
 115 
19:46 Nesha komt binnen. Wouter Smit is nu niet meer gemachtigd. 116 
 117 
Jelle Jan adviseert als afgevaardigde van de KasCo:  118 
Dirk en ik hebben dit boekjaar 3 keer de financiële staat van de vereniging gecontroleerd. 119 
Eerst zijn we door alle posten van de balans heen gelopen en daarna hebben we de 120 
rekening gecontroleerd. Uiteindelijk zijn we steekproefsgewijs door de bonnetjes 121 
heengelopen. Er waren wat kleine fouten in de documentatie maar geen grove nalatigheden 122 
door de penningmeester. 123 
De KasCo is blij met de financiële administratie van Philine en geeft een positief advies over 124 
de realisatie 16/17. 125 
 126 
Philine presenteert de belangrijkste verschillen tussen de begroting 16/17 en de realisatie 127 
16/17: 128 

• De workshop waren dit jaar voor het eerst gratis voor de leden: 129 
Ten opzichte van vorig jaar zijn er minder inkomsten binnengekomen van de workshops (zie 130 
linkerkant).. Er was voor 150 euro aan inkomsten inbegroot waarvan slechts 60 euro is 131 
gerealiseerd. Voornaamste reden: de workshops zijn minder goed bezocht door externen dit 132 
jaar. Mogelijk ligt dit aan de promotie. De opkomst van externen fluctueert ieder jaar en is 133 
daardoor slecht te voorspellen. 134 
 135 

• Guided practices 136 
Deze zijn in de loop van het jaar toegevoegd. Daarom stond het niet op de initiële begroting. 137 
Om de begroting quitte te spelen, is er een kleine bijdrage gevraagd. Uiteindelijk is er 6 euro 138 
verlies gedraaid op de guided practices. 139 
 140 

• Danscafés 141 
De danscafés waren dit jaar opnieuw ingevoerd en zijn goed bezocht. Omdat de danscafés 142 
van twee jaar geleden waren geflopt, zijn de danscafés op 100 euro verlies inbegroot. 143 
Uiteindelijk is er 60 euro winst gedraaid. Er is dus een te conservatieve inschatting gemaakt. 144 
 145 

• Niet-dansgerelateerde activiteiten 146 
Één niet-dansgerelateerde activiteit is te veel per maand. Deze activiteiten waren niet goed 147 
bezocht en zijn snel stopgezet. Daardoor is er minder geld aan uitgegeven.  148 
 149 
19:51 Lysanne, Ysbrand en Merlijn komen binnen. Daardoor zijn er nu 30 stemgerechtigden 150 
 151 

• LustrumCie en GalaCie 152 
De LustrumCie en de GalaCie hebben als aparte commissies zeer nauw samengewerkt en 153 
hebben gezamenlijk het gala georganiseerd. Samen hebben ze ongeveer het inbegrote 154 
bedrag uitgegeven. Het weekend dat het lustrumCie heeft georganiseerd is zeer goed 155 
bevallen. 156 

• EindfeeCie 157 
De EindfeeCie had een inbegroot verlies van 100 euro, maar heeft 400 euro winst gemaakt 158 
door financiële meevallers. Omdat het Eindfeest de laatste activiteit was, kon het geld niet 159 
worden uitgegeven. Dit is een taak voor het volgende bestuur. 160 



 161 
• IntroduCie 162 

Er is 350 euro inbegroot voor de promotie van de introductieweken. Hiervan is 100 euro 163 
uitgegeven aan facturen. De rest is doorgeschoven naar komend jaar voor nog niet 164 
ontvangen facturen. 165 
 166 

• CursusCie 167 
De CurcusCie heeft minder lange cursussen gegeven, hierdoor is de verkregen winst lager. 168 
Er is een prijslijst voor kortere lessen opgesteld. 169 
 170 

• Rekeningkosten 171 
De rekening is dit jaar gewisseld van de ABN-AMBRO naar de ING. Het nadeel is dat er een 172 
maand dubbele rekening kosten zijn betaald. Het voordeel is dat er nu gewerkt kan worden 173 
met automatische incasso. 174 
 175 

• Subsidie en sponsoring 176 
• De toernooisubsidie is gebruikt voor de KnuffelCup. 177 
• Van de materiaalsubsidie is een tablet aangeschaft voor de muziek 178 
• Het USC sponsorde de zaal en beschikbare uren van Patricia om in te zetten 179 

tijdens techniekworkshops. 180 
 181 

• Overig 182 
• Er was geld inbegroot om extra vesten te bestellen. Echter is ervoor gekozen 183 

om de lustrummerchandise te promoten in plaats van de vesten. Hierdoor zijn 184 
er geen extra vesten besteld. Dit is aan een volgend bestuur. 185 

• Er is 1 CD aangeschaft met ballroom en latin finale muziek, om een legale 186 
database te bevorderen. Deze is nog niet voldoende getest om er meer aan 187 
te schaffen. 188 

• Het LustrumFonds is opgemaakt en aangevuld voor over 5 jaar 189 
• Het Noodfonds is onaangeraakt gebleven. 190 

 191 
Balans 192 
Het geld van de ETDS kaartjes is inmiddels overgemaakt. Op het moment van het versturen 193 
van de balans was dit nog niet het geval. 194 
Het eerste rondje drankjes na deze wissel-ALV wordt gesponsord door de vereniging. 195 
 196 
Vragen 197 
Caroline vraagt waarom de GalaCie zoveel extra geld heeft uitgegeven. 198 
Maudi en Philine: 199 

• Het was de bedoeling dat het gala grootser zou zijn en hier hoort ook een grotere 200 
zaal bij. De grootte schaalt alleen niet goed lineair met de kosten. 201 

• Daarnaast was de muziekinstallatie van de ASVA kapot gegaan. Hierdoor waren er 202 
extra kosten, omdat er op korte termijn snel een nieuwe geluidsinstallatie moest 203 
worden gevonden en deze was veel duurder. 204 

 205 
Eva: Wat houdt het noodfonds precies in? 206 
Philine: Dit potje is om grote onverwachte kosten te kunnen dekken die niet in het potje 207 
onverwachte uitgaven passen. Zoals een schikking op het moment dat iemand 208 
AmsterDance aanklaagt als er iets kapot gegaan is. 209 
Bibi vult aan: er zit 10% van het eigen vermogen in het potje. Dit is in een niet lustrumjaar 210 
dus ongeveer 500 euro. 211 
 212 
Ysbrand vraagt of het kopje Vooruitbetalingen niet beter kan worden onderverdeeld onder 213 
de kopjes crediteuren 15/16 en 16/17, zodat het beter op zijn plaats staat.  214 



De ALV is het hiermee eens. 215 
^De passiva “Vooruitbetalingen” wordt nu geschoven onder crediteuren 15/16 (vorig jaar) en 216 
crediteuren 16/17 (volgend jaar).  217 
 218 
6. Keuren realisatie bestuur 16/17 219 
Stemming voor de realisatie 16/17 (30 stemgerechtigden) 220 
voor 25 221 
tegen 0 222 
onthouden 1 223 
blanco 4 224 
 225 
Conclusie: de realisatie 16/17 zijn aangenomen mits de aangenomen wijzigingen 226 
worden doorgevoerd. 227 
 228 
7. Pauze 229 
 230 
8. Presentatie Kandidaatsbestuur 17/18 231 
De kandidaat bestuursleden stellen zich voor:  232 
 233 
Maudi (wil graag voorzitter worden): 234 

• Pedagogische Wetenschappen aan de UvA  235 
• Kritisch  236 
• Vrolijk  237 
• Steunpunt 238 

Doelen:   239 
• Liefde voor de vereniging overbrengen  240 
• Leden betrekken  241 
• Ondersteunen medebestuursleden 242 

 243 
Vragen: 244 
Lysanne Wat is jouw lievelingskleur? 245 
Maudi: blauw. 246 
 247 
Nesha: Wat zijn jouw zwakke punten?  248 
Aanvulling Merlijn: Wat zijn jouw verbeterpunten? 249 
Maudi: 250 

• Ik ben perfectionistisch, wat op zich ook positief kan uitpakken, maar het kan ook 251 
negatief doorslaan. 252 

• Daarnaast trek ik dingen snel persoonlijk aan. Ik ben aan het leren om dit minder te 253 
doen. Het bestuursjaar is hier een goede mogelijkheid voor, omdat ik dan kan 254 
oefenen om dingen in een meer professionele zin op te vatten.  255 

 256 
Merlijn: Wat is jouw drijfveer om je kandidaat te stellen? 257 
Maudi: 258 

• Ik heb me voornamelijk kandidaat gesteld uit liefde voor de vereniging. Het is een 259 
hele leuke vereniging, met als doel om ons verenigingsgevoel te verspreiden en dat 260 
AmsterDance blijft voortbestaan en veel nieuwe leden worden aangetrokken. 261 

• Het bestuursjaar is ook goed voor mijn eigen leerpunten. Naast mijn verbeterpunten 262 
leer ik ook bijvoorbeeld leidinggeven, een ALV voor te zitten en alles in goede banen 263 
te laten lopen. 264 

Merlijn: Succes  265 
 266 
Kendra: Wat ga je doen als één van je bestuursleden niets meer gaat doen? Hoe ga je 267 
ervoor zorgen dat diegene toch bij het bestuur betrokken wordt? 268 



Maudi: Als een bestuurslid oprecht niets meer wil doen en gaat doen, kan ik wel blijven 269 
trekken aan een dood paard, maar daar komt natuurlijk geen beweging in. Het beste is om 270 
te kijken wat er aan de hand is en persoonlijke gesprekken te gaan voeren, zodat we tot een 271 
oplossing kunnen komen. 272 
 273 
Jelle Jan: Hoe zie je de balans tussen werk en bestuur? 274 
Maudi: Op dit moment doe ik meer dan 2 keer zoveel vakken als ik zou moeten. Nu lukt het 275 
ook nog steeds. De eerstejaarsvakken gaan wel voor de vereniging, maar verder kan ik met 276 
behoorlijk weinig doen makkelijk wegkomen op mijn studie.  277 
 278 
Nesha brengt Wouter naar voren als opvolger. 279 
Maudi: Bij deze is mijn taak tot het vinden van een voorzitter volbracht. 280 
 281 
Thomas (wil graag secretaris worden): 282 

• Studeert aan de UvA  283 
• LustrumCie 284 

Doelen:  285 
• Goede contacten AmsterDance uitbreiden   286 
• Uitdagingen binnen de vereniging aangaan 287 

 288 
Fréderique: wat voor uitdagingen verwacht je dit jaar te hebben? 289 
Thomas: Ik vind punctualiteit en het leveren van kwalitatief goed werk belangrijke 290 
uitdagingen dit jaar. Ik wil ervoor zorgen dat de notulen beknopt zijn, maar toch uitgebreid 291 
genoeg met weinig spel- en taalfouten erin, zodat de notulen goed leesbaar naar de 292 
AmsterDance Raad gaan. 293 
 294 
Caroline: Marjolein en jij willen samen in het bestuur. Jullie hebben ook een relatie. Hoe 295 
gaan jullie ermee om als het uitgaat? 296 
Thomas: Het is de bedoeling dat we professioneel met elkaar omgaan, ook als het 297 
gedurende het jaar uitgaat. Maar mocht het toch helemaal fout gaan, dan zal Marjolein uit 298 
het bestuur stappen. Aangezien zij in verband met werk en afstand tot Amsterdam de 299 
logische keuze is. 300 
 301 
Ysbrand: hoeveel EC wil je dit jaar gaan halen? 302 
Thomas: 303 

• Het doel is om er minimaal 30 EC te halen. Afgelopen jaar heb ik er 54 EC gehaald, 304 
en ik heb er nog maar 30 EC nodig om te mogen beginnen aan mijn master-Thesis in 305 
september volgend jaar.  306 

• Ik heb dit jaar zin om dingen te gaan doen voor de vereniging, ik heb mijzelf ook al 307 
ingeschreven voor de commissie voor het organiseren van ETDS 2020. 308 

 309 
Philine: Wat is je hoogste typediploma en hoe snel kan je typen?  310 
Aanvulling Fréderique: Is het typediploma nog geldig? 311 
Thomas: Ik heb nooit geleerd om met 10 vingers te typen, maar wil dit jaar wel een cursus 312 
doen om het te leren. 313 
Philine: Is dat ook een uitdaging? 314 
Thomas: Ja 315 
Fréderique: tijdens de volgende ALV verwachten we een update over het aantal aanslagen 316 
per minuut. 317 
Eva daagt Thomas uit voor een typebattle. 318 
 319 
Wouter stelt Nesha voor als voorzitter. 320 
Erik (wil graag penningmeester worden): 321 

• studeert Artificial Intelligence 322 



• EindfeeCie 323 
 324 
Doelen:  325 

• Niet failliet  326 
• Ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is om nieuwe initiatieven te kunnen 327 

financieren. Dit jaar, en de jaren na ons.   328 
 329 
Wouter: Hoeveel leen je op dit moment bij DUO? 330 
Erik: Maximaal 331 
 332 
Lysanne: Hoe ga jij het combineren met studie? 333 
Erik: Ik hoef op dit moment alleen nog mijn scriptie te doen. Dus ik kan mijn tijd zelf vrij goed 334 
indelen. Het loopt niet zo lekker met mijn scriptie, dus ik heb veel vrije tijd. 335 
 336 
Caroline: Wat zijn jou leerdoelen? 337 
Erik: Hoe ik een goede penningmeester kan zijn. 338 
 339 
Caroline: Hoe ga je dingen aanpakken als je iets niet meer weet? 340 
Erik: Ik zal dan contact maken met de oude penningmeester en anders de KasCo. 341 
Daarnaast ben ik goede vrienden met iemand die accountant is.  342 
 343 
Tom Meurs: Hoe omschrijf je in één zin jouw relatie met geld? 344 
Erik: Meer geld, is meer beter. 345 
 346 
Kendra: penningmeesters zijn vooral veel bezig met het heen en weer schuiven van 347 
getallen. Het kan voorkomen dat je niet betrokken bent bij discussies, alleen maar bij de 348 
getallen. Wat ben jij voor penningmeester? 349 
Erik: Ik wil graag meedenken, maar ik kijk voornamelijk uit een geld oogpunt naar de 350 
discussies. 351 
 352 
Marcel: mensen van IT zijn lui, hoe ga jij de financiën bijhouden dit jaar? 353 
Erik: Ik ga dit jaar de financiën meer automatiseren. Het geld kan vaker digitaal worden 354 
overgemaakt, aangezien cash geld erg zwaar is. 355 
 356 
Bibi: ben je voor een tienrittenkaart? 357 
Erik: Het concept is leuk, maar met een tienrittenkaart kun je net zo goed lid worden. 358 
Misschien is een vijfrittenkaart verstandiger. 359 
 360 
Mitch ( wil graag commissaris dans worden) 361 

• Student Mensendieck  362 
• Doorzetter  363 
• Echte muziekliefhebber 364 

Doelen:   365 
• het verzorgen van leuke workshops op de woensdagen 366 
• Nieuwe docenten met AmsterDance in contact laten komen. 367 

 368 
Vragen: 369 
Tom M. Ik hoorde dat je contacten hebt in de danswereld, maar op welk contact ben je het 370 
meest trots? 371 
Caroline vult aan: wie denk je dat het meest kan brengen, voor workshop of techniekles? 372 
Mitch: Burak (van Kluver) geeft hele foede latin workshops. Hij is echt heel tof en hij legt erg 373 
goed uit. We zullen even moeten kijken hoe duur hij is. 374 
Fréderique vult aan: Dat is wel duur. Hoe zou je de afweging maken? 375 
Mitch: weet niet wat Burak ervoor zou vragen, dus is het lastig om die afweging te maken. 376 



 377 
Caroline: waar ga je tegen aan lopen in het bestuursjaar? 378 
Mitch: Het plannen van alle dingen. Ik ben best wel chaotisch. 379 
 Philine: Hoe ga je er aan werken?  380 
Mitch: Door duidelijkheid te creeëren door het voor mijzelf op te schrijven, zodat ik beter ga 381 
plannen. Ik heb een agenda aangeschaft. 382 
 383 
Eva: Hoe gediciplineerd ben je? 384 
Mitch: Opzich ben ik best wel gediciplineerd, maar het kan altijd beter. Ik ben zeer 385 
gediciplineerd in de richting die ik voor mij belangrijk vind. 386 
 387 
Maarten: Je wilt zorgen voor nieuwe leuke workshops. Heb je al nagedacht over wat voor 388 
soort workshops je wilt geven? 389 
Mitch: De eerst volgende workshop die we gaan geven is een workshop Kung Fu. Deze 390 
workshop wordt gegeven door een van mijn nieuwe contacten. 391 
 392 
Lysanne: hoe ga jij het combineren met je studie? 393 
Mitch: Ik heb in eerste instantie veel problemen gehad met het inschrijven voor mijn studie. 394 
Dus ik loop op dit moment even achter op mijn studie en moet dubbel zoveel werken om 395 
weer bij te komen. In de komende maanden wordt de druk minder en dan is het 396 
commisariswerk goed te combineren met mijn studie. 397 
 398 
Caroline: Je studie en het wedstrijddansen vullen je week al flink op. Hoeveel uur per week 399 
denk je te hebben voor het bestuur? Hoeveel tijd schat je daarvoor in? 400 
Mitch: Zonder de aanwezigheid van de woensdag meegerekend ongeveer 4 tot 5 uur. Maar 401 
ik vind het lastig om dit in te schatten. 402 
 403 
Marjolein (wil graag commissaris PR) wordt voorgesteld door Maudi. 404 

• Student geneeskunde AMC-UvA  405 
• AINOS Chirurgie Apeldoorn  406 
• GalaCie, LustrumCieen KnuffelCup 407 

Doelen: 408 
• Promotie van de activiteiten: 409 

• Filmpjes op de website (bijvoorbeeld 410 
• Foto’s van feesten 411 

 412 

Vragen: 413 
 414 
Merlijn: Stel combineren van haar werk en het bestuur gaat niet lukken. Komt er dan een 415 
vacature vrij?  416 
Maudi:  Op dit moment is het vrij lastig om het in te schatten. Wij gaan ervan uit dat ze haar 417 
taken goed kan vervullen. Er is nog niet over een vacature nagedacht, maar het is een optie 418 
waar we over na kunnen denken. 419 
 420 
Philine: Welke verwachting of indicatie hebben jullie wanneer Marjolein de taken weer kan 421 
overnemen? 422 
Maudi: We hebben nog geen goede indicatie. 423 
Thomas vult aan: Ik schat in eind oktober, na het inwerken en de cursussen die ze verplicht 424 
moet volgen. 425 
 426 
Tom M: ze woont en werkt nu in Apeldoorn, in hoeverre kan ze aanwezig zijn bij 427 
woensdagen? 428 
Maudi: Voor zover het mogelijk is zal ze er bij zijn. 429 



Tom M: Ziekenhuizen hebben veel wisselende werktijden. 430 
Maudi: Nee het rooster is nu al bekend tot en met februari.  431 
Thomas vult aan: Daarnaast is er een carpoolmogelijkheid vanuit Amsterdam naar 432 
Apeldoorn iedere woensdag. 433 
 434 
Eva: Is commissaris PR niet juist een functie voor iemand die veel in Amsterdam is? 435 
Maudi: Het maken van de agenda en het bijhouden van de website en Facebook kan overal 436 
waar een internetverbinding is. Daarnaast kan Marjolein als ze er is tijdens de dansavonden 437 
mensen aanspreken. Anders als zij er niet is zal ik het doen. Dus ik denk dat dat geen issue 438 
is. 439 
 440 
Philine: Mogen wij weten wie welke taken gaat overnemen van Marjolein?  441 
Maudi: Op dit moment is dat nog niet bekend 442 
 443 
Merlijn heeft een vraag aan Maudi: Hoe is de interactie tussen de bestuursleden? Hoe ga je 444 
er voor zorgen dat iedereen genoeg zegt, zeker met de verschillende persoonlijkheden? 445 
Maudi: Ik ben goed ingewerkt door Kendra en heb hier al veel over te horen gekregen. 446 
Vooral bij Thomas is er de uitdaging om genoeg te zeggen, omdat hij notuleert tijdens de 447 
vergadering. Ik zal hem expliciet vragen stellen, zodat we zeker weten dat hij ook aan de 448 
beurt komt. De rest kan denk ik hun eigen zegje doen. 449 
 450 
a. Beleidsplan 17/18 451 
De belangrijkste punten uit het beleidsplan worden gepresenteerd door Maudi: 452 

• Op dit moment staat er geen informatie in witboeken over de hoeveelheid mensen 453 
die het feest heeft bezocht of hoeveel er is uitgegeven aan drank. We willen deze 454 
exacte data aan de witboeken toevoegen, zodat commissieleden minder hoeven te 455 
schatten en er een meer realistische begroting kan worden opgesteld. De witboeken 456 
zullen ook worden gedeeld, zoals de GalaCie en het EindfeeCie, zodat alle 457 
commissies gebruik kunnen maken van de informatie. 458 

 459 
Nesha verlaat de vergadering, Wouter is weer gemachtigd voor Nesha. 460 
 461 

• Efficiëntie promotie: We willen onderzoeken waar onze leden vandaan komen. Deze 462 
informatie wordt nu standaard aan de nieuwe leden gevraagd. Daarnaast willen we 463 
deze informatie ook graag hebben van onze oudere leden, zodat we ons promotie 464 
geld beter kunnen inzetten. 465 

• KrantCie wordt opgezet door Eva. De krantCie is opgrericht om een krantje te 466 
drukken voor alle leden van AmsterDance.  467 

• (B)actCie voor het bakken van taarten voor het danscafé en daarnaast voor het 468 
organiseren van niet-dansgerelateerde activiteiten (zoals lasergamen). 469 

• We willen de huidige manier manier waarop het bestuur gewisseld wordt ander laten 470 
verlopen, zodat we het kandidaatsbestuur al in juni instemmen in plaats van 471 
september. Zodat het kandidaatsbestuur sneller en soepeler aan de slag kan gaan 472 
met het bestuur. op deze manier het kandidaatsbestuur meteen bij de benodigde 473 
bestanden, en er zo een soepelere overdracht plaatsvind. Het kandidaatsbestuur 474 
begint dan tegelijkertijd met het ingaan van het boekjaar op 1 september. 475 

• Het Besturenweekend wordt eens in de twee jaar gehouden. De invulling hiervan 476 
wordt later besproken, wanneer hiervoor een concreet plan is hiervoor. 477 

• Danslessen: Er zal worden gekeken of AmsterDance lessen kan gaan geven en hoe 478 
dit het beste kan worden aangepakt. Het doel is om dit gedocumenteerd te doen voor 479 
volgende jaren, zodat we niet iedere keer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. 480 

 481 
Kendra: de danslessen en het besturenweekend waren de punten van stemming, deze 482 
stemming wordt nu overgeslagen. Dit is nu alleen ter informatie. 483 



 484 
Fréderique geeft aan dat in het beleidsplan het laatste puntje van de opsomming van taken 485 
bij de doelstellingen van de commissaris PR niet klopt. 486 
* Dit moet worden aangepast. 487 
 488 
Merlijn: Ik zie goede doelstellingen en de strekking van het beleidsplan is duidelijk.  489 
 490 
Vragen: 491 
Caroline: Waarom die specificatie van 15 extra betalende leden? Wat houdt dit in? 492 
Erik: We willen streven naar het werven van nieuwe betalende leden, omdat veel leden die 493 
al langer lid zijn langzamerhand minder vaak komen.  494 
 495 
Caroline: Waarom is er zoveel geld gegaan naar de promotie? 496 
Maudi: De promotiekosten zijn de kosten voor de introductieweken. Dit is niet voor het 497 
promotiemateriaal. 498 
 499 
Fréderique: Er zijn nu vrij veel commissies, hoe gaan jullie het aanpakken om ze allemaal te 500 
vullen? 501 
Maudi: Het vullen van de commissies is geen probleem denk ik. Het bestuur gaat hard 502 
zoeken naar mensen die in de commissies willen. Mocht het niet lukken dan kan het bestuur 503 
gaten opvullen die vallen binnen de commissies. 504 
Ysbrand continueert hierop:  Het is aan het bestuur om de commissie vol te krijgen. Als een 505 
commissie niet vol komt dan geeft dat aan dat de leden deze activiteit niet graag genoeg 506 
willen. Anders komt de commissie echt wel vol. 507 
 508 
Caroline: wat houdt de WedstrijdCie precies in? 509 
Maudi: Deze commissie is vrij om workshops en cursussen te organiseren voor de 510 
gevorderde danser. Deze cursussen, bijvoorbeeld een opmaakcursus, zijn gericht op de 511 
wedstrijddansers, maar dansers worden niet uitgesloten als ze geen wedstrijden dansen. 512 
 513 
Marcel: waarom zijn de activiteitencommissie en de kookploeg bij elkaar gecombineerd? 514 
Maudi: Het is de bedoeling om een laagdrempelige commissie op te richten. Deze 515 
commissie kan voor de leden die nog niet zo veel dansen verenigingsgevoel geven. 516 
Zeker met regelmatige bijeenkomsten om bijvoorbeeld te bakken of een activiteit te 517 
organiseren. 518 
 519 
Caroline: Waarom wordt er geen zilver meer gegeven? 520 
Maudi: 521 

• Er wordt geen zilver meer gegeven, omdat er maar 3 inschrijvingen waren, waarvan 522 
er twee waren van Erik en Abigail. Wij zijn aan het kijken om het uur op te vullen door 523 
iets anders op te zetten. Zoals technieklessen of een guided practice van Patricia. 524 
We zullen zo snel mogelijk met een plan komen en dat communiceren met 525 
AmsterDance zodra Jochem deze heeft goedgekeurd. 526 

• De zilver instroom vanuit brons over de vakantie is erg slecht. Daarom is er voor 527 
gekozen om de lessen stop te zetten. Zilver gaat wel starten in januari. 528 

 529 
Jelle Jan: Hoe staat het met de teamcaptains? 530 
Maudi: We hebben een gesprek gehad met de teamcaptains, waarin we hebben uitgelegd 531 
dat we gaan kijken hoe de teamcaptains gaan onderbrengen bij Amsterdance. Maar het doel 532 
is om de teamcaptains onder een commissie te plaatsen. 533 
 534 

b. Begroting 17/18 535 
Erik licht de begroting per kopje toe. 536 
 537 



Activiteiten: 538 
• Het grootste verschil met vorig jaar zijn de guided practices die zijn toegevoegd aan 539 

de begroting. De guided practices waren goed ontvangen vorig en zullen dit jaar een 540 
deel van de technieklessen gaan vervangen.  541 

• De workshops, technieklessen en guided practices gaan dit jaar ook weer geld 542 
kosten voor leden.  543 

• De danscafés zijn positief inbegroot, dit is gebaseerd op de realisatie van vorig jaar. 544 
Afhankelijk van het animo, willen we kijken of de danscafés uitgebreidt worden naar 545 
één keer per maand. 546 

 547 
Vragen: 548 
Ysbrand: Waarom gaan we de technieklessen weer geld laten kosten? De reden dat dit 549 
vorig jaar niet gebeurd was, is omdat AmsterDance veel te veel geld overhoudt aan het 550 
einde van het jaar. Vorig jaar waren de technieklessen 500 euro negatief inbegroot, maar de 551 
lessen hebben 100 winst gedraaid. Waarom wordt dit niet ruimer inbegroot? Bij voorgaande 552 
jaren was er toch veel geld over? 553 
Erik: Als we voor volgend jaar lessen op willen zetten is het verstandig om een buffer op te 554 
bouwen omdat er risico’s verbonden zijn aan het zelf opzetten van de lessen.  555 
 556 
Lysanne: Het is toch wel gek om nu geld te gaan hamsteren voor het opzetten van lessen 557 
die nog niet eens vast staan. 558 
Kendra: Ik heb een gesprek gehad met Jochem van het USC en het geen enkel probleem is 559 
om lessen meer in samenwerking met het USC te gaan organiseren. Op deze manier krijgen 560 
we meer inspraak in de lessen en kunnen we ook het label AmsterDance op de lessen 561 
zetten. Hier zijn geen kosten aan verbonden, de enige bijdrage die nu ook al gedaan wordt, 562 
is het beschikbaar stellen van leiders en volgers voor tijdens de lessen. 563 
 564 
Ysbrand: Ik wil graag ter stelling brengen dat we baten in de technieklessen omlaag brengen 565 
door de lessen gratis te maken en de externen wel te laten betalen. Zodat het totaal 566 
negatiever wordt. 567 
Philine: stel je brengt de baten van de technieklessen omlaag. Wil je dit ook voor de 568 
workshops doen? of 1 van de 2? Of wil je eventueel meer geld vrij maken bij kosten, om 569 
bijvoorbeeld betere, duurdere mensen in te huren? 570 
Hier wordt voor de stemming over besloten 571 
 572 
Commissies: 573 

• De feesten zijn totaal op 100 euro negatief inbegroot, zodat de commissies in de 574 
realisatie op 0 euro uitkomen. Dit is het uiterste geval en we verwachten niet dat het 575 
nodig is. 576 

• De instruCie staat niet meer op de begroting, deze commissie is veranderd in de 577 
CursusCie 578 

Er komen dit jaar vier nieuwe commissies bij: 579 
• De ac en bakCie, deze commissie zal quitte draaien. Alle activiteiten die 580 

georganiseerd worden, worden bekostigd met de inkomsten van de commissie. De 581 
kosten voor het bakken van de taarten zal vallen onder de danscafés. 582 

• De VakanCie, deze commissie bestaat om een weekendje weg te organiseren voor 583 
de leden van AmsterDance. De kosten hiervan zullen ook wegvallen tegenover de 584 
inkomsten. 585 

• De KrantCie/RedaCie, deze commissie is 50 euro negatief inbegroot. Dit geld is 586 
beschikbaar gesteld zodat er in ieder geval één krant gedrukt kan worden. De 587 
volgende edities worden gedrukt met het geld dat uit advertenties beschikbaar is. 588 

• De WedstrijdCie, deze commissie heeft geen baten inbegroot, deze zullen direct 589 
stromen naar de workshops die de commissie gaat organiseren.  590 

 591 



Vragen: 592 
Eva: Ik heb er weinig vertrouwen in om sponsoren te vinden. Ik heb met meerdere redacties 593 
gesproken en zij konden lastig sponsoren vinden. 594 
Erik: We gaan kijken hoe we sponsoren gaan vinden, en anders kunnen we ook digitaal 595 
verder als AmsterDance krant. 596 
 597 
Lysanne: Het vorige jaar had de CursusCie een kostenpost van 20 euro voor benzinekosten. 598 
Is er dit jaar ook een mogelijkheid om de benzinekosten te declareren? 599 
Erik: Hier was vorige jaren geen gebruik van gemaakt, daarom is het dit jaar niet op de 600 
begroting geplaatst. 601 
 602 
Lidmaatschappen: 603 
De lidmaatschappen zijn hetzelfde gehouden als vorig jaar.  604 
 605 
Caroline: De lidmaatschappen zijn hetzelfde gehouden, maar waarom is er dan een verschil 606 
tussen het vorige jaar en dit jaar? 607 
Erik: Het bedrag van 1408 euro is hetzelfde als vorig jaar omdat er vorig jaar 1243 euro 608 
binnengekomen was plus de doorschuiving van lidmaatschappen uit het jaar daarvoor. 609 
 610 
Zakelijke kosten. 611 
De rekening kosten zijn lager dan vorig jaar, omdat AmsterDance is overgestapt naar een 612 
goedkopere bankrekening.  613 
 614 
Vragen: 615 
Ysbrand: Met de digitalisering is het leven makkelijker geworden, is het niet een optie om te 616 
kijken wat kosten voor een pinautomaat voor AmsterDance zouden zijn? 617 
Maudi: Dat is een slim idee. 618 
Michael: Mogelijk kan AmsterDance een goedkope pinautomaat aanschaffen waarvan de 619 
kosten 2% per transactie bedragen. 620 
 621 
Ysbrand: Volgens mij verloopt dit jaar het SSL certificaat van de website. Deze licentie zal 622 
vernieuwd moeten worden. 623 
Maudi: Deze zal dan moeten worden vervangen. 624 
Michael geeft aan dat hij kan helpen met deze vervanging 625 
* Michael helpt met het vervangen van het SSL-certificaat. 626 
 627 
Subsidies 628 
Er moet gekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor het aanschaffen van nieuw 629 
materiaal om in aanmerking te komen voor de materiaalsubsidie van de SSA. Dirk had als 630 
suggestie een microfoon. 631 
 632 
Wouter: Misschien kunnen we een installatie aanschaffen die muziek kan versnellen en 633 
vertragen? 634 
Mitch: We hebben al een app die de muziek kan vertragen en versnellen. 635 
 636 
Caroline: Waarom stond er vorig jaar subsidie van het USC? 637 
Erik: De subsidie van het USC komt nu vanuit de SSA en is nu uitgesplitst in 3 verschillende 638 
subsidies. 639 
 640 
Tom M.: Mogelijk is het een idee om speakers aan te schaffen van de materiaalsubsidie? 641 
Philine: Dit is niet zo handig, de speakers worden niet zoveel gebruikt en moeten wel iedere 642 
keer verplaatst en gestald worden. 643 
 644 



Ysbrand: Merlijn heeft een grotere boombox dan de boombox die wij nu hebben. We kunnen 645 
kijken of de 150 euro aan subsidie hiervoor gebruikt kan worden. Deze nieuwe boombox 646 
kost 160 euro en Clandestien heeft deze boombox ook. 647 
Erik: We kunnen kijken of dit mogelijk is. 648 
 649 
Overig: 650 
Bij de overige is er weinig aangepast. 651 
Voor de muziek wordt er een Spotify-abonnement aangeschaft. Zodat de muziek die we nu 652 
afspelen legaal is. We kunnen ook gemakkelijker muziek afspeellijsten maken en delen met 653 
anderen. 654 
 655 
Marcel: Het internet kan nog wel vervelend zijn beneden. 656 
Erik: Als er een spotify premium wordt aangeschaft kun je de muziek ook offline 657 
downloaden. 658 
 659 
Wouter: Op Spotify zijn er ook veel nummers niet beschikbaar. 660 
Erik: We kunnen de muziek van Spotify aanvullen met CD’s, maar we hebben in ieder geval 661 
een goede basis om een legale database aan te leggen. 662 
 663 
Fondsen: 664 
In het lustrumfonds wordt dit jaar weer aangevuld voor het volgende lustrum. 665 
Het besturenweekendfonds wordt dit jaar geld gedaan voor over twee jaar als er weer een 666 
besturenweekend is. Het is alleen nog niet zeker of het besturenweekend er komt. 667 
 668 
Bibi: Als nog niet zeker is of er komende jaren een besturenweekend wordt georganiseerd, 669 
maar waarom staat het dan op de begroting? 670 
Erik: Het werkt hetzelfde als bij het lustrumfonds, ieder bestuur stopt hier geld in voor het 671 
besturenweekend dat iedere twee jaar wordt georganiseerd. 672 
 673 
Philine: De kosten en de baten van de technieklessen en de workshops zijn meer gelijk 674 
getrokken, dit is gedaan om een buffer te maken voor de lessen die jullie mogelijk willen 675 
gaan invoeren. Maar er wordt nu niets in het lessenfonds gestopt. Is het een idee om het 676 
geld in het lessenfonds te stoppen? 677 
Erik: Op dit moment weten we nog niet of we deze lessen wel gaan geven. Het doel is om 678 
het lessenfonds te vullen met het geld dat over is aan het einde van het jaar. Zodat het 679 
volgende bestuur geld heeft om de lessen te gaan geven als dit plan ook wordt uitgevoerd. 680 
 681 
Jelle Jan: Moeten we het besturenweekend en het lessenfonds niet hetzelfde houden? Nu 682 
stoppen we in het besturenweekendfonds wel geld en in het lessenfonds niet. 683 
Erik: Er is een beter beeld om het besturenweekend komende jaren te gaan organiseren dan 684 
het geven van de lessen voor komende jaren. Daarom is ervoor gekozen om wel geld te 685 
stoppen in het besturenweekendfonds en niet in het lessenfonds. 686 
 687 
Bibi: Voordat we de begroting daadwerkelijk gaan keuren, wat vonden jullie ervan als 688 
KasCo? 689 
Jelle Jan: De KasCo heeft meegekeken. Er waren een aantal kleine punten en kosten, maar 690 
deze zijn verbeterd. Vanuit de KasCo is er een goed gevoel over de begroting. 691 
 692 
9. Keuren begroting 17/18 693 
Aanpassingen: 694 

• ^ saldo negatiever totaal van -50 naar -250 van de workshops/technieklessen 695 
• ^ benzinekosten CursusCie naar 20 euro 696 

 697 
Ysbrand: Volgens de statuten hoeft er niet gestemd te worden over de begroting. 698 



 699 
Stemmen van de begroting 17/18 mits de aangenomen wijzigingen worden doorgevoerd. 700 
er zijn 30 stemgerechtigden. 701 
voor: 28 702 
tegen: 1 703 
onthouden: 0 704 
blanco: 1 705 
 706 
Conclusie: de begroting 17/18 zijn aangenomen mits de aangenomen wijzigingen 707 
worden doorgevoerd. 708 
 709 
10. Aftreden bestuur 16/17 710 
Er is een vrije procedure over het aftreden van bestuur 5. Het bestuur wordt per acclamatie 711 
gedechargeerd. 712 
 713 
Bestuur 5 gaat staan. 714 
Philine is gedechargeerd per acclamatie. 715 
Brechje is gedechargeerd per acclamatie. 716 
Sylvia is gedechargeerd per acclamatie. 717 
Fréderique is gedechargeerd per acclamatie. 718 
 719 
Kendra zal na het aantreden van bestuur 6 per acclamatie gedechargeerd worden. 720 
 721 
11. Aannemen bestuur 17/18 722 
Fréderique en Brechje tellen de stemmen en lezen voor: 723 
 

Voor Tegen Onthouden Blanco 

Maudi Grotendorst 29 0 1 0 

Erik van Egmond 28 0 1 1 

Thomas de Groot 29 0 1 0 

Mitch Meeusen 26 2 2 0 

Marjolein Seinen 20 6 3 1 

 724 
Conclusie: Alle vijf de kandibestuursleden zijn aangenomen. 725 
 726 
Kendra is gedechargeerd per acclamatie. 727 
 728 
12. WVTTK 729 
N.v.t. 730 
 731 
13. Rondvraag 732 
N.v.t 733 
 734 
14. Sluiting 735 
Kendra sluit de vergadering om 22:25 736 
 737 


