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Bijlage a: Ledencontributies 2018/2019 
 
Deze bijlage, genoemd ‘Ledencontributies’, stelt de ledencontributie vast voor het bestuursjaar, 
ingaande op 26-01-2018.  
 
Deze bijlage bevat de hoogte van contributies, waarnaar verwezen wordt in HR Artikel 3,  
lid 2: 
Zoals in het HR vermeld zijn er zes categorieën voor ledencontributies, waarvoor het bedrag als 
volgt vastgesteld wordt: 
 

a) Studenten jaarleden betalen €28,00. 

b) Niet studenten jaarleden betalen €38,00. 

c) Studenten half-jaarleden betalen €17,50. 

d) Niet studenten half-jaarleden betalen €24,00. 

e) Leden- in - natura betalen €0,00. 

f) Ereleden betalen €0,00. 
 
Hieronder staat de bijdrage voor donateurs, waarnaar verwezen wordt in HR Artikel 5,  lid 
3: 
Donateurs, voor het bestuur ook bekend als ‘Reünisten’, betalen minimaal €20 
donateursbijdrage.  
 

  



Bijlage b: Ereleden 2018/2019 
Deze bijlage, genoemd ‘Ereleden’, stelt de ereleden vast voor het bestuursjaar, ingaande op 30-
09-2016.  
 
Dit document bevat de lijst van ereleden, waarnaar verwezen wordt in HR Artikel 4,  lid 
4: 
Door de ALV zijn de volgende Ereleden gekozen en vastgesteld: 
 

● Floor Jeurink 
Op basis van haar diensten voor de oprichting van de vereniging en als commissaris 
interne zaken van het eerste bestuur der vereniging.  

 
● Roel van Oosten 

Op basis van zijn diensten voor de oprichting van de vereniging en als secretaris van het 
eerste bestuur der vereniging.  

 
● Kristell Penfornis 

 Op basis van haar diensten voor de oprichting van de vereniging en als vicevoorzitter 
 van het eerste bestuur der vereniging.  
 

● Ursula Rolf  
Op basis van haar diensten voor de oprichting van de vereniging en als voorzitter van 
het eerste bestuur der vereniging.  

 
● Yana van der Weegen  

Op basis van haar diensten voor de oprichting van de vereniging en als penningmeester
 van het eerste bestuur der vereniging.  

  



Bijlage c: Bestuurscommissies 2018/2019 
 

Deze bijlage, genoemd ‘Bestuurscommissies 2018/2019’, stelt de commissies vast voor het 
bestuursjaar ingaande, op 13-09-2018.  
 
 
Dit document bevat de instelling van de bestuurscommissies 2018/2019, waarnaar 
verwezen wordt in HR Artikel 8,  lid 3: 
Het bestuur stelt de volgende commissies in, waarbij het besluit wordt weergegeven in de vorm 
zoals te vinden in het HR Artikel 7, lid 3 : 

 
1. GalaCie 

a. De taak van deze commissie is het organiseren van een gala voor leden van de 
vereniging en leden van andere dansverenigingen en andere geïnteresseerden in 
de winterperiode of vroege lente.  

b. De toezichthouder en daarmee het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor 
de commissie, is Esmée Hoen. De commissie mag een gala organiseren en 
hiervoor overeenkomsten aangaan uit naam van AmsterDance. De commissie is 
geacht om leden korting te geven op de entreeprijs.  

c. De commissie is aangesteld voor de periode van 13-09-2018 tot 15-02-2019.  
d. De commissie vergadert om evenementen te organiseren naar eigen behoefte, 

waarbij informatie met de toezichthouder wordt gedeeld.  
 
Leden van deze commissie zijn: 

● Dirk Jan van Egmond, voorzitter 
● Sanne van Weelderen, secretaris 
● Anna de Vey Mestdagh, penningmeester 

 
 

2. KnuffelcupCie 
a. De taak van deze commissie is om een vriendschappelijke danswedstrijd te 

organiseren voor leden van de vereniging en beginnende dansers rond maart. 
b. De toezichthouder en daarmee het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor 

de commissie, is Caroliene Overweg. De commissie mag een wedstrijd 
organiseren en hiervoor overeenkomsten aangaan uit naam van AmsterDance. 
De commissie is geacht om leden korting te geven op het inschrijfgeld. Daarnaast 



stelt zich de commissie tot doel actief beginnende dansers te werven voor de 
danswedstrijd. 

c. De commissie is aangesteld voor de periode van 13-09-2018 tot 30-04-2019. 
d. De commissie vergadert naar eigen behoefte waarbij informatie met de 

toezichthouder wordt gedeeld.  
 
Leden van deze commissie zijn: 

● Kendra Rademaker, voorzitter 
 

 
3. InstrucCie 

a. De taak van deze commissie is om aan externe studentenverenigingen een 
dansworkshop te geven. De duur van de dansworkshop kan in overleg 
vastgelegd worden met de externe studentenvereniging. 

b. De toezichthouder en daarmee het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor 
de commissie, is Caroliene Overweg. De commissie mag in overleg met de 
externe studentenvereniging en de toezichthouder het programma aanpassen.  

c. De commissie is ingesteld voor onbepaalde tijd. 
d. Commissieleden geven op oproepbasis hun beschikbaarheid bij de 

toezichthouder op. 
  
 Leden van deze commissie zijn: 

● Bibi Geurtz, algemeen lid 
● Jelle Jan Bankert, algemeen lid 
● Dirk van Veen, algemeen lid 
● Maarten van Leeuwen, algemeen lid 
● Merlijn van Rij, algemeen lid 
● Caroliene Overweg, algemeen lid 
● Fréderique Iedema, algemeen lid 
● Nesha Narain, algemeen lid 
● Wouter Smit, algemeen lid 
● Brechje Boeklagen, algemeen lid 
● Michael van der Werve, algemeen lid 
● Yvonne Dodeman, algemeen lid 
● Philine van Vliet, algemeen lid 
● Maudi Grotendorst, algemeen lid 
● Lena Jager, algemeen lid 
● Sarah Chrzanowska-Buth, algemeen lid 



4. EindfeeCie 
a. De taak van deze commissie is om een Eindfeest te organiseren voor leden van de 

vereniging en leden van andere dansverenigingen en andere geïnteresseerden 
aan het eind van een studiejaar.  

b. De toezichthouder en daarmee het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor 
de commissie, is Esmée Hoen. De commissie mag een feest organiseren en 
hiervoor overeenkomsten aangaan uit naam van AmsterDance. De commissie is 
geacht om leden korting te geven op de entreeprijs.  

c. De commissie is ingesteld voor de periode van 13-09-2018 tot 30-07-2019. 
d. De commissie vergadert naar eigen behoefte waarbij informatie met een 

toezichthouder vanuit het bestuur wordt gedeeld. 
 

Leden van deze commissie zijn: 
● Sanne van Weelderen, voorzitter 
● Dirk Jan van Egmond, secretaris 
● Janneke Smeele, penningmeester 
● Anna de Vey Mestdagh, commissaris dans 
● Jelmer Coppens, commissaris PR 

 
 
5.     WedstrijdCie 

a. De taak van deze commissie is om activiteiten te organiseren voor de gevorderde 
danser. De commissies mag zelf invulling geven aan de frequentie en de inhoud 
van deze activiteiten. 

b. De toezichthouder en daarmee het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor 
de commissie, is Wouter Smit. De commissie mag activiteiten organiseren en 
hiervoor overeenkomsten aangaan uit naam van AmsterDance. 

c. De commissie is ingesteld voor onbepaalde periode. 
d. De commissie vergadert naar eigen behoefte waarbij informatie met een 

toezichthouder vanuit het bestuur wordt gedeeld. 
 
 Leden van deze commissie zijn:  

● Lena Jager, algemeen lid 
● Charlotte Vagevuur, algemeen lid 
● Kim Houwaart, algemeen lid 
● Sylvia Drijver, algemeen lid 
● Tycho Stam, algemeen lid 

 



6.      (B)actCie 
a. De taak van deze commissie is om niet-dansgerelateerde activiteiten te 

organiseren. De commissies mag zelf invulling geven aan de frequentie en de 
inhoud van deze activiteiten. Ook regelt deze commissie de baksels voor de 
danscafés. 

b. De toezichthouder en daarmee het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor 
de commissie, is Alex Witkamp. De commissie mag activiteiten organiseren en 
hiervoor overeenkomsten aangaan uit naam van AmsterDance. 

c. De commissie is ingesteld voor de periode van 13-09-2018 tot 30-07-2019. 
d. De commissie vergadert naar eigen behoefte waarbij informatie met een 

toezichthouder vanuit het bestuur wordt gedeeld. 
 
 Leden van deze commissie zijn: 

● Brechje Boeklagen, voorzitter 
● Maudi Grotendorst, vice-voorzitter 
● Abigail Zonneveld, secretaris 
● Erik van Egmond, penningmeester 
● Michael van der Werve, algemeen lid 
● Thomas de Groot, algemeen lid 
● Katharina Dreismann, algemeen lid 
● Lena Jager, algemeen lid 

 
 
7.       VakanCie 

a. De taak van deze commissie is om een weekendje weg te organiseren voor leden 
(en niet-leden) van AmsterDance. De inhoud hiervan mogen zij zelf bepalen. 

b. De toezichthouder en daarmee het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor 
de commissie, is Alex Witkamp. De commissie mag activiteiten organiseren en 
hiervoor overeenkomsten aangaan uit naam van AmsterDance. 

c. De commissie is ingesteld voor de periode van 13-09-2018 tot 31-08-2019. 
d. De commissie vergadert naar eigen behoefte waarbij informatie met een 

toezichthouder vanuit het bestuur wordt gedeeld. 
 

Leden van deze commissie zijn: (onder voorbehoud) 
● Jelle Jan Bankert, algemeen lid 
● Erik van Egmond, algemeen lid 
● Thomas de Groot, algemeen lid 
● Katharina Dreismann, algemeen lid 



8.     RedakCie 
a. De taak van deze commissie is om een AmsterDance krantje te maken.  De 

inhoud hiervan mogen zij zelf bepalen. 
b. De toezichthouder en daarmee het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor 

de commissie, is Alex Witkamp.  
c. De commissie is ingesteld voor onbepaalde tijd. 
d. De commissie vergadert naar eigen behoefte waarbij informatie met een 

toezichthouder vanuit het bestuur wordt gedeeld. 
 
 Leden van deze commissie zijn: 

● Eva Disselhof, voorzitter 
● Erik van Egmond, algemeen lid 
● Abigail Zonneveld, algemeen lid 
● Brechje Boeklagen, algemeen lid 

 
 
9. Teamcaptains 

a. De taak van deze commissie is om de leden die deelnemen aan een NTDS of 
ETDS te begeleiden en de organisatorische taken van het teamcaptainschap op 
zich te nemen. 

b. De toezichthouder en daarmee het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor 
de commissie, is Caroliene Overweg. 

c. De commissie is ingesteld voor onbepaalde tijd. 
d. De commissie vergadert naar eigen behoefte waarbij informatie met een 

toezichthouder vanuit het bestuur wordt gedeeld. 
 
 Leden van deze commissie zijn: 

● Brechje Boeklagen, algemeen lid 
● Mark Hoffer, algemeen lid 

 
 
10. Besturenweekendcommissie 

a. De taak van deze commissie is om een weekend(dag) te organiseren voor alle 
huidige bestuursleden en voormalige bestuursleden van AmsterDance. 

b. De toezichthouder en daarmee het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor 
de commissie, is Wouter Smit. 

c. De commissie is ingesteld voor de periode van 13-09-2018 tot 31-08-2019. 



d. De commissie vergadert naar eigen behoefte waarbij informatie met een 
toezichthouder vanuit het bestuur wordt gedeeld. 

 
 Leden van deze commissie zijn nog niet bekend. 
 
 
11. PromoCie 

a. De taak van deze commissie is om de vereniging te ondersteunen in marketing- 
en promotie-gerelateerde taken. Hieronder vallen de uitvoering van interne 
promotie van activiteiten en externe profilering van de vereniging. Tevens is de 
commissie verantwoordelijk voor de organisatie van de introductieweken. 

b. De toezichthouder en daarmee het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor 
de commissie, is Wouter Smit. 

c. De commissie is ingesteld voor de periode van 13-09-2018 tot 31-08-2019. 
d. De commissie vergadert naar eigen behoefte waarbij informatie met een 

toezichthouder vanuit het bestuur wordt gedeeld. 
 
 Leden van deze commissie zijn: 

● Anna de Vey Mestdagh, voorzitter 
● Renée Peereboom, secretaris 
● Yvonne Dodeman, penningmeester 

 
 
12. TechniCie 

a. De taak van deze commissie is om de vereniging te ondersteunen bij het 
bedenken en uitvoeren van technische verbeteringen. 

b. De toezichthouder en daarmee het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor 
de commissie, is Wouter Smit. 

c. De commissie is ingesteld voor de periode van 13-09-2018 tot 31-08-2019. 
d. De commissie vergadert naar eigen behoefte waarbij informatie met een 

toezichthouder vanuit het bestuur wordt gedeeld. 
 
Leden van deze commissie zijn: 

● Erik van Egmond, voorzitter 
● Michael van der Werve, algemeen lid 
● Thijs Blom, algemeen lid 
● Tycho Stam, algemeen lid 



Bijlage d: ALV-commissies 2018/2019 
1. De AmsterDance Raad 
 
De AmsterDance Raad is de commissie zoals genoemd in artikel 14 lid 2 van de statuten. 
a. De taken van de AmsterDance Raad bestaan uit 

1. Het uitvoeren van artikel 14 lid 2, 4 en 5 der statuten. Dat wil zeggen het 
onderzoeken en controleren van de (financiële) staat van de vereniging en 
hierover verslag uitbrengen aan de ALV. 

2. De financiën elk kwartaal controleren. 
3. De staat van de vereniging elk kwartaal bespreken. 
4. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. 
5. Het lezen van de notulen van de bestuursvergaderingen. 
b. De AmsterDance Raad is volledig bevoegd voor hetgeen beschreven is in artikel 
14 lid 3 der statuten. Hiernaast is de AmsterDance Raad ook bevoegd om hierover 
verslag uit te brengen aan de ALV. 
c. De AmsterDance Raad is ingesteld per 13-09-2018 voor onbepaalde tijd. 

d.  De volgende beperkingen gelden voor lidmaatschap van de AmsterDance Raad 
1. Leden worden, in beginsel voor 1 jaar, door de ALV gekozen. 
2. De commissie bestaat uit niet minder dan 2 en (indien mogelijk) niet meer dan 

10% van het aantal leden in de vereniging of het totaal aantal leden in het 
bestuur. 

3. Een lid heeft relevante ervaring, zoals het besturen van een vereniging. 
4. Een lid is ten minste reeds een jaar lid van de vereniging geweest. 
5. Een lid is is niet tegelijk lid van het bestuur van de vereniging. 
 
Leden van deze commissie zijn: 

● Dirk van Veen, algemeen lid 
● Jelle Jan Bankert, algemeen lid 
● Sylvia Drijver, algemeen lid 
● Marcel Sondaar, algemeen lid 

 
 

 


