
ALV Datum: 13 September 2018, 19:30-23:00 1 
Locatie: Surinameplein 33, Lens vergaderruimte  2 
----- * Refereert aan actiepunt ---- 3 
----- ^ Refereert aan voorgestelde aangenomen wijzigingen ---- 4 
 5 
Aanwezigen:  6 
1 Caroliene Overweg 7 
2 Wouter Smit  8 
3 Maudi Grotendorst 9 
4 Thomas de Groot 10 
5 Erik van Egmond  11 
6 Mitch Meeusen 12 
7 Alex Witkamp 13 
8 Esmée Hoen 14 
9 Sylvia Drijver 15 
10 Tom Meurs  16 
11 Jelle Jan Bankert  17 
12 Dirk van Veen 18 
13 Bibi Geurtz 19 
14 Tom Pelsmaeker 20 
15 Sophie van Tilburg 21 
16 Lena Jager, verlaat de vergadering om 22:20 uur 22 
17 Nesha Narain 23 
18 Charlotte Vagevuur 24 
19 Philine van Vliet 25 
20 Michael van der Werve 26 
21 Brechje Boeklagen   27 
22 Kendra Rademaker 28 
23 Eva Disselhoff 29 
 30 
Gebruikte afkortingen 31 
ALV algemene ledenvergadering. 32 
 33 
De vragen gedurende de ALV werden beantwoord door degene die desbetreffende 34 
onderdeel presenteerde, tenzij anders aangegeven. 35 
 36 

1. Opening vergadering 37 
Maudi opent de vergadering om 19:46 38 
 39 
2. Mededelingen 40 
Machtigingen worden voorgelezen door Thomas: 41 
Marjolein Seinen machtigt Thomas de Groot. 42 
Merlijn van Rij machtigt Philine van Vliet. 43 
Abigail Zonneveld machtigt Erik van Egmond. 44 
Marcel Sondaar machtigt Jelle Jan Bankert. 45 
Kristell Perfornis machtigt Nesha Narain. 46 
Jan Jaap Kempenaar machtigt Charlotte Vagevuur. 47 
Lena Jager machtigt Philine van Vliet (om 22:20 uur). 48 
 49 
Thomas: de notulen van afgelopen mini-ALV die goedgekeurd zijn zonder ze te lezen, 50 
bevatten een telfout. *Thomas bekijkt deze notulen nog een keer en doet een hertelling. 51 
Maudi: Wouter Smit gaat uit de Raad. 52 
Dirk: de goedgekeurde notulen staan nog niet op de website. 53 
Brechje: RedLex staat niet bij de externen op de website genoemd. 54 
 55 



3. Vaststellen agenda 56 
Maudi: op de agenda staat niet dat er over de begroting van bestuur 7 gestemd gaat worden. 57 
Dit wordt meestal wel gewaardeerd. Er is niemand tegen een stemming, dus deze wordt 58 
toegevoegd aan de agenda. 59 
 60 
4. Keuren notulen 2018-05-15 61 
Dirk: op regel 89 staat “mochten we afwijken van de statuten”, dit veranderen in “mochten we 62 
afwijken van het HR”, nog beter: “mochten we afwijken van de procedure”.^ 63 
 64 
29 stemgerechtigden:  65 
Voor: 24 66 
Tegen: 0 67 
Onthouden: 4 68 
Blanco: 1 69 
 70 
Conclusie: De notulen 2018-05-15 zijn aangenomen mits de aangenomen wijzigingen 71 
worden doorgevoerd. 72 
 73 

5. Jaarverslag bestuur 6 74 
Maudi presenteert het jaarverslag van bestuur 6. 75 
Meer verenigingsgevoel creëren 76 
Meer verenigingsgevoel creëren door middel van de Krent, weekend en site. De Krent is 77 
opgezet en uit de gehouden enquête bleek dat men dit positief waardeerde. Het 78 
vakantieweekend was een succes. Op de site zijn meer stukken geplaatst van de 79 
nieuwsbrief, maar dit is niet altijd goed bijgehouden, dus dit subdoel is niet behaald. De 80 
ideeënbox was er wel, maar er is wisselend gebruik van gemaakt. 81 
Ten minste 15 extra betalende leden 82 
Deze doelstelling is behaald. 83 
Nieuwe commissies 84 
Er zijn nieuwe commissies ingesteld, namelijk de (B)actCie, wedstrijdCie, vakanCie. Deze 85 
waren wisselend lastig te vullen. Bestaande commissies, zoals de galaCie, waren moeilijker 86 
te vullen dan de nieuwe commissies. Verzoek aan leden om komend jaar commissiewerk te 87 
doen. 88 
Witboeken 89 
Witboeken zijn gecentraliseerd in een algemene map, zodat commissies bij alle informatie, 90 
ook van eerdere jaren, kunnen. Onderzoek naar de efficiëntie van promotie is nu een 91 
standaardvraag op het aanmeldformulier. Begin van dit onderzoek is opgestart, maar 92 
hierover zijn nu nog niet veel resultaten bekend. Vraag aan komend bestuur om met dit 93 
onderzoek naar efficiëntie van promotie door te gaan. 94 
Promotie 95 
Betrekken van bronsleden bij de vereniging. Dit was een succesvolle doelstelling. Er zijn veel 96 
nieuwe bronsleden, zelfs twee die nu in het bestuur willen gaan. Het bestuur is tevreden met 97 
de promotie tijdens de introductieperiode. Kandidaatsbestuur heeft dit met goed gevolg op 98 
zich genomen. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de introductieperiode. 99 
Lessen 100 
Zilverles is komen te vervallen en in plaats hiervan is het techniekuur gekomen. Het 101 
techniekuur loopt goed en er is winst gemaakt. Er is een nieuwe docent, namelijk Charda ter 102 
vervanging van Patricia. Het bestuur is tevreden over hoe lessen nu lopen. 103 
Bestuurswissel 104 
In het HR is een format voor de bestuurswissel opgenomen. Deze is dit jaar niet gebruikt, 105 
omdat er te laat een kandidaatsbestuur is gevormd. Hopelijk zal dit volgende jaren wel 106 
worden gebruikt om meer houvast te bieden aan de bestuurswissels. 107 
 108 
Geen vragen. 109 



 110 
Getalletjes met Erik 111 
Erik geeft toelichting op de statistieken die dit jaar zijn bijgehouden. 112 
De ledenlijsten van afgelopen jaren zijn bekeken. In de zomer gaan veel mensen weg, maar 113 
we houden steeds meer mensen over aan het einde van de zomer en er blijven meer 114 
mensen hangen. Dit jaar waren er 29 nieuwe leden. Doelstelling was 15 nieuwe leden. 115 
Ledenverloop van de vereniging is in kaart gebracht. Er waren minder vertrekkende leden dit 116 
jaar. Maximale eindstand is 65, wat iets meer was dan vorig jaar. Einde van het jaar was er 117 
een wisselende aanwezigheid bij activiteiten, mogelijk kwam deze vermindering in 118 
aanwezigheid door het warme weer. 119 
 120 
Vragen: 121 
Kendra: klopt het dat de participatie van leden ongeveer 50% was? Antwoord: gemiddeld 122 
waren er 30% van de leden aanwezig. 123 
Wouter: wat is hoge kopje gratis? Antwoord: gratis beginnersles aan begin van het jaar. 124 
Bibi: wat is de hoge piek bij dansavond? Antwoord: St Patricksday. 125 
Nesha: wat was de meest tragische workshop? Antwoord: balletworkshop. 126 
 127 
Bij guided practices zijn meer leden aanwezig dan bij workshops. In het algemeen komen 128 
leden het meest naar vrijdansavonden.  129 
 130 
6. Realisatie bestuur 6 131 
Activiteiten 132 
Voor veel kopjes geldt dat het saldo meer positief is uitgevallen dan verwacht. Workshops 133 
zijn vaak vrijwillig door leden van de vereniging gegeven, waardoor er veel minder uitgaven 134 
waren. 135 
Aan het eind van het jaar zijn voor de technieklessen wat duurdere docenten ingehuurd, 136 
waardoor de kosten iets hoger waren. 137 
Onverwachts nieuw dit jaar was de techniekcursus. In het eerste kwartaal hebben we niks 138 
(geen zaalhuur of docenten) hoeven betalen, maar wel kosten voor gevraagd. In het vierde 139 
kwartaal hebben we geen zaalhuur moeten betalen, maar wel voor de docent. Door deze 140 
techniekcursus waren er meer inkomsten dan verwacht. 141 
 142 
Vragen: 143 
Bibi/Dirk: was er al een techniekcursus in het eerste kwartiel? Antwoord: ja, van Patricia. 144 
 145 
Guided practice: deze hebben minder geld gekost, doordat Kristell langs is geweest. 146 
Dansavonden: er waren veel niet-leden tijdens de dansavonden en er zijn weinig decoraties 147 
gekocht waardoor het saldo hoger is uitgevallen.  148 
Danscafé: was vorig jaar op +€100 begroot. Dit jaar echter nooit quitte kunnen laten draaien, 149 
waardoor er een negatief saldo is. 150 
 151 
Vragen: 152 
Philine: komt dit negatieve saldo van het danscafé door een slechtere deal met Mirror Centre 153 
of lagere opkomst? Antwoord: combinatie van lagere opkomst en vaker een grotere zaal bij 154 
Mirror Centre. 155 
 156 
CoBo en LaLa zijn naar verwachte begroting gerealiseerd. 157 
ALV: na de ALV is er een rondje drankjes gegeven. 158 
 159 
Vragen: 160 
Eva: kan de dansavond gratis gemaakt worden voor iedereen? Antwoord: door dit verschil in 161 
kosten is er een motivatie om lid te worden. De bronscursisten zijn geneigd om lid te worden 162 
als ze vaker op een vrijdansavond zijn en deze niet gratis is voor niet-leden. 163 
 164 



Commissies 165 
GalaCie: heeft minder kaarten verkocht dan verwacht. Er is bespaard op decoraties. De zaal 166 
was duur, waardoor de kaartprijs hoog was, wat waarschijnlijk kaartverkoop heeft gedrukt. Er 167 
zijn gratis drankjes verstrekt gedurende de avond, waardoor de bargarantie niet is gehaald. 168 
EindfeestCie: meer kaarten verkocht en veel VIP-kaarten verkocht, waardoor de baten hoger 169 
zijn uitgevallen. 170 
IntroducCie: dit is een doorschuiving van vorig jaar. 171 
InstrucCie: er zijn veel galacursussen gegeven, waardoor er veel baten zijn. Tevens hebben 172 
deelnemers van de galacursussen zich opgegeven voor de bronscursus en zijn lid 173 
geworden. 174 
Knuffelcup: er was meer subsidie van SSA en er is €7 meer uitgegeven dan dat er subsidie 175 
was. 176 
Teamcaptains: geen kosten gemaakt. 177 
 178 
Vragen: 179 
Dirk: klopt het dat de doorschuiving van 2016/2017 van de introducCie iets met BTW te 180 
maken heeft? Er is een doorschuiving naar 2017/2018 van €225 kosten. Wat is dat? 181 
Antwoord: er is een bedrag doorgeschoven, wat hoger uitviel omdat de BTW niet was 182 
meegerekend. Er zijn kopjes met ‘doorschuiving’, waarover verwarring ontstaat en er kan 183 
niet direct achterhaald worden waar dit vandaan komt. Voorstel: *KasCo + penningmeesters 184 
(Erik en Esmée) gaan naar dit punt kijken. Als het niet klopt, wordt de ALV hierover 185 
geïnformeerd. 186 
Voorstel Eva: kan AmsterDance niet een boekhoudprogramma gebruiken? Antwoord: dat 187 
kost geld en het hoeft niet. 188 
 189 
(B)actCie: heeft veel georganiseerd. De kosten van het bakken worden onder danscafé 190 
gedeclareerd. Kosten die onder deze commissie zijn genoemd, zijn afkomstig van de 191 
georganiseerde activiteiten. Dit jaar is er €10 meer uitgegeven dan begroot. 192 
VakanCie: er is iets minder geld uitgegeven dan begroot. 193 
RedakCie: heeft geen kosten gemaakt. 194 
WedstrijdCie: had wat ruimte om te experimenteren. Heeft eenmalig een zaal gehuurd bij 195 
Candance, wat niet loonde wegens lage opkomst. Daarna geen aparte zaal meer gehuurd 196 
en dus geen kosten meer gemaakt. 197 
 198 
Vragen: 199 
Brechje: vakanCie heeft een groot verschil in kosten en baten, hoe komt dat? Antwoord: 200 
komt door de doorschuiving, eigenlijk is het verschil ongeveer €4. 201 
 202 
Lidmaatschap 203 
Eerste half jaar zijn er minder mensen lid geworden dan verwacht, dus zijn de inkomsten 204 
daar wat minder. In het tweede deel van het jaar zijn er meer mensen lid geworden dan 205 
verwacht.  206 
 207 
Zakelijk 208 
Rekeningkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit jaar werden mensen aangemoedigd 209 
om geld over te maken tijdens de dansavonden. Hierdoor heb je minder kans op kasfouten, 210 
maar ook iets meer kosten. Website is iets duurder geworden, waar geen rekening mee was 211 
gehouden in de begroting. Er is iets misgegaan bij lidmaatschap ASVA: dit zouden zij 212 
regelen, echter niks van gehoord, als het goed is, is de vereniging nog steeds lid. 213 
 214 
Subsidies en sponsoring 215 
De basisvergoeding (voorheen tientjesregeling) is voor studenten van de HvA en de UVA. 216 
De SSA trainer valt onder een ander kopje. De SSA verrekent kosten en baten van subsidie 217 
met het USC, dus deze zie je niet op de realisatie. Hieronder valt onder andere de subsidie 218 
voor de zaalhuur. 219 



 220 
Vragen: 221 
Philine: als het goed is staat op het contract het bedrag dat je gesubsidieerd krijgt. Antwoord: 222 
dat klopt. Tevens is er dit jaar weinig gebruik gemaakt van gesubsidieerde trainingsuren 223 
omdat Patricia gedurende het jaar wegging. Deze zijn niet bij technieklessen als kosten erbij 224 
geboekt. 225 
 226 
Materiaalsubsidie SSA: €90 van SSA voor een spotifyabonnement. Dit viel in de smaak, en 227 
het abonnement willen we aanhouden. Project plus: €500 gewonnen voor wedstrijdkleding. 228 
Toernooisubsidie Knuffelcup: €500 subsidie gekregen, €300 verwacht. 229 
 230 
Overig 231 
Bestuurskosten: bestuurslunch van betaald, voor de rest weinig kosten gemaakt. Promotie: 232 
doorschuiving van alle introductiekosten. 233 
Bedankjes: veel bedankjes, maar ook veel bonnetjes kwijtgeraakt. Geen bonnetjes = geen 234 
geld. Verjaardagskaarten: stapel foto’s geprint, was niet duur. Merchandise: wel verkocht, 235 
maar niet gekocht. De balanswaarden zijn dus omlaag gegaan. Geen winst of verlies 236 
gemaakt, dus geen waardeverschil gerealiseerd. Afdansen: bloemen gekocht, maar 237 
bonnetjes kwijtgeraakt. Materiaal: uitgaven voor project plus. Muziek: 1 cent terug van spotify 238 
ter verificatie van de rekening. Kasverschil van €0.50. Geen onvoorziene kosten. Zaalhuur: 239 
€400 betaald voor afgelopen jaar. 240 
 241 
SSA boekhouding: zaalhuur €2600, waarvan wij €400 betalen en de rest gesubsidieerd 242 
wordt. 243 
Fondsen: €200 in lustrumfonds. €50 in toekomstvisiefonds. €800 voor lessen die 244 
georganiseerd gaan worden door AmsterDance. 245 
 246 
Rechttrekken balans: Erik heeft hier met een accountant/ boekhouder naar gekeken en de 247 
balans sluitend gekregen.  248 
 249 
Vragen: 250 
Philine: is rechttrekken van alle voorgaande jaren en niet alleen van dingen doorschuiven? 251 
Antwoord: dat klopt. 252 
 253 
Totaal saldo is + €471,09. De begroting stond op ongeveer -€500. Dit houdt in dat er een 254 
verschil van ongeveer €1000 is. 255 
 256 
Balans 257 
Er staat meer geld op de rekening en er is minder geld in de kas. 258 
Activa: de voorraad is gecombineerd op één post wat de hele waarde van de voorraad is. Er 259 
is €40 wegens verkoop af gegaan. 260 
Fondsen zijn verhoogd met bedrag dat op realisatie staat. Noodfonds is onaangeroerd 261 
gebleven. Er is een aantal doorschuivingen naar komend jaar. 262 
 263 
Applaus voor Erik! 264 
 265 
Vragen: 266 
Nesha: de vereniging heeft veel geld, dan wil je ook duurzaam nadenken over onze 267 
vereniging. Staat dit geld op de rekening van een duurzame bank? Antwoord: nee, we zijn 268 
kortgeleden overgestapt naar de ING.  269 
Vraag aan vorige bestuur van Erik: waarom niet voor duurzame bank gekozen? Philine: niet 270 
uit duurzaam perspectief gekozen, maar vanuit kostenperspectief. Meeste leden zitten bij 271 
ABN of ING. Vanwege lage kosten bij overmakingen is gekozen voor ING. 272 
Nesha: verzoek aan bestuur om ING een mail te sturen met de vraag of ze duurzaam willen 273 
worden. Maudi: ING is handig wegens betaalverzoeken en QR codes bij dansavonden. 274 



Bibi aan Erik: je zei dat je hebt gezeten met accountant. Heb je daar een bonnetje van en ga 275 
je dit declareren onder bestuurskosten? Antwoord: nee, is een vriend, was gratis. Bibi: als 276 
het wel iets kost, zijn dit wel zeer valide bestuurskosten. 277 
Dirk: er was begroot om verlies te maken. Toch weer winst gemaakt met verschil van 278 
ongeveer €900, mede wegens de techniekcursus. Worden commissies wel aangemoedigd 279 
om verlies te draaien? Antwoord Erik: de begrotingen worden op verlies begroot. Meerdere 280 
leden in de zaal geven aan dat ze het idee hadden altijd quitte te moeten draaien bij 281 
bijvoorbeeld het organiseren van feesten. Tom Pelsmaeker niet; hij heeft steeds een paar 282 
euro meer verlies gemaakt dan begroot. 283 
Nesha: vanaf welk bedrag van eigen vermogen wordt het een probleem voor de vereniging? 284 
Antwoord: vanaf €30.000 moet er belasting betaald worden. 285 
Dirk: wij (leden) stoppen er geld in, dit moeten we er ook uit krijgen. Anders is het een idee 286 
om de ledenprijs omlaag te schroeven. 287 
Jelle Jan: de KasCo heeft naar de realisatie gekeken en vond het er logisch uitzien. 288 
 289 
7. Voorstellen kandidaten 290 
Wouter stelt zich voor. Studeert technische informatica aan de TU Delft, doet dit jaar minor 291 
aan de UvA en werkt bij LENS. Danst wedstrijden met Sarah. Hoofddoelstelling is 292 
samenwerking met de VU. Dit wordt al vele jaren geprobeerd, maar dat het nog niet is 293 
gelukt, is geen reden om op te geven. 294 
 295 
Vragen: 296 

• Bibi: wat is je favoriete Pokémon: Bulbasaur. 297 
• Kendra: doel samenwerking met VU of cultuurcentrum Griffioen? Antwoord: in eerste 298 

instantie met cultuurcentrum Griffioen. 299 
• Jelle Jan: hoe zie jij je work-life-study-dance balans voor je? Antwoord: vier dagen 300 

per week werk, studie bestaat nog uit halve minor afronden, wat neerkomt op 15EC. 301 
Dansen gaat wel door, maar op een laag pitje. Heeft tijd om op woensdagen 302 
aanwezig te zijn. 303 

• Nesha: heb je een vriendinnetje? Antwoord: nee. 304 
• Charlotte: wil je een vriendinnetje? Antwoord: nee. 305 
• Erik: ik zie dat je de praeses bent, hoe is verder je latijn? Antwoord: latijn was mijn 306 

favoriete vak. In de vijfde klas eindexamen gedaan, overwogen om te studeren, maar 307 
wilde beter baanperspectief. 308 

• Dirk: wat betekent Bibi? Antwoord: dat weet ik niet. 309 
• Kendra: welke persoonlijke eigenschap is moeilijk in combinatie met de functie van 310 

voorzitter? Antwoord: stelt hoge eisen aan mensen, aan zichzelf en anderen. Is zich 311 
hiervan bewust. Bibi: bewust zijn is één ding, hoe ga je hieraan werken? A: bewust 312 
zijn is een belangrijke stap, vraagt ook hulp aan bestuursgenoten. 313 

• Brechje: heb je er zin in? Antwoord: ja. 314 
• Eva: waar heb je je bril vandaan? A: Specsavers. 315 
• Tom Meurs: zomer of winter. Antwoord: winter. 316 

Kluver of AmsterDance? Antwoord: beide hebben eigen doelen. 317 
 318 

Caroliene stelt zich voor. Studeert geneeskunde. Wordt secretaris, waarbij ze niet alleen wil 319 
notuleren maar ook actief deel wil nemen aan de vergaderingen. Doelstelling: stroomlijning 320 
binnen de vereniging verbeteren. Dit kan ook vanuit de trein. 321 

Vragen: 322 

• Jelle Jan: coschappen zijn best zwaar, hoe ga je dit met bestuur combineren? 323 
Antwoord: voor functie gekozen die ook onzichtbaar gedaan kan worden. Probeert bij 324 
activiteiten aanwezig te zijn, maar dit zal vaak niet lukken. Mails kunnen vanuit de 325 
trein beantwoord worden. 326 



• Dirk van Veen: hoe schrijf je ‘wensen’? Antwoord: met een s. 327 
• Tom Meurs: groene of witte boekje? Antwoord: groene. 328 
• Nesha: welk leerdoel dat je hebt, is het meest uit je comfortzone? Antwoord: 329 

presentaties geven voor groepen mensen. 330 
• Brechje: welke karaktereigenschappen van jou passen goed bij deze functie? 331 

Antwoord: nauwkeurig, dingen goed op een rijtje, fijn om overzicht te houden over 332 
wat er allemaal speelt. 333 

 334 
Esmée stelt zich voor. Heeft biomedische wetenschappen aan de UvA gestudeerd. 335 
Afgelopen drie jaar bij design bureau gewerkt op de financiële afdeling. Functie assistent 336 
financial controller. Doelstelling: overnemen beginnerscursus USC. 337 

Vragen: 338 

• Brechje: wat bedoel je met overnemen? Meer mensen erbij betrekken en dan meer 339 
mensen bij de vereniging betrekken? Antwoord: dat ook, maar vooral het overnemen 340 
van de bronscursus door de vereniging. 341 

• Nesha: wat is je favoriete dans? Antwoord: eerst jive, nu quickstep steeds leuker. 342 
• Tom: hoe spel je quaestor? Antwoord: queastor. 343 
• Kendra: wat is het rekeningnummer van AmsterDance? Antwoord: NL71INGB0005 344 

iets met 571 en nog meer vijfen. 345 
• Jelle Jan: Hoe zie jij je work life bestuur balans voor je? Antwoord: dit jaar begonnen 346 

en gestopt met een master. Heeft een half jaar gewerkt, beviel goed. Wil fulltime 347 
werken en overige tijd in bestuur steken. 348 

• Bibi: heb jij ook vrienden die accountant zijn? Antwoord: nee. 349 
• Erik: je zei dat je geen doelen hebt, maar op deze slide staat wel een doel hebt. Hoe 350 

zit dat? Antwoord: als penningmeester is het wel handig om doelen te hebben, maar 351 
in naast bestuur nu geen studeerdoel. 352 

• Brechje: je staat aan het begin van je danscarrière, hoe zie je dat verder? Antwoord: 353 
meegedaan met Knuffelcup, was heel leuk, misschien kijken naar wedstrijddansen. 354 

 355 
Alex stelt zich voor. Is vandaag 27 jaar geworden. Heeft biomedische wetenschappen aan 356 
de UvA gestudeerd. Doet nu de master information studies met de track datascience. Werkt 357 
parttime als CDD analist bij SafeNet. Doelstelling: ontwikkeling langetermijnvisie. Tevens 358 
aanspreekpunt zijn voor leden. 359 
 360 
Vragen 361 

 362 
• Bibi: wat ga je doen bij de dagelijkse gang van zaken? Antwoord: bij 363 

woensdagavonden aanwezig zijn. 364 
• Brechje: we hebben op woensdagavond soms college. Gaat studie voor? Antwoord: 365 

van plan om om 18:45 uur uit het college te sneaken. Wel van plan alle studiepunten 366 
te halen. 367 

• Kendra: ben je alleen aanspreekpunt, of ga je ook aanspreken? Antwoord: dat 368 
laatste, ook aanspreken. 369 

 370 
Wouter en Maudi komen binnen met taart, er wordt gezongen voor Alex. 371 
 372 
Vervolg vragen voor Alex: 373 

• Eva: ben je single? Antwoord: ja. 374 
• Dirk: en Esmée? Is die ook single? Antwoord: ja. 375 

 376 



8. Beleidsplan bestuur 7 377 
Ontwikkelen langetermijnvisie: 378 
De volgende zin heeft bestuur 7 opgesteld: ‘AmsterDance als dé vereniging voor alle 379 
Amsterdamse student-dansers.’ Hoe gaan we daar komen? In eerste semester met 380 
vereniging denksessies organiseren om te bespreken waar we heen willen. Tijdens 381 
halfjaarlijkse ALV dit plan presenteren, om vervolgens in het tweede semester 382 
(experimentele) activiteiten te organiseren om te testen. Tijdens het besturenweekend zal de 383 
langetermijnvisie verder worden verfijnd. 384 
Bestuur 7 ziet drie richtingen om de vereniging in te laten uitbreiden. Ten eerste kan gedacht 385 
worden aan een nieuwe locatie in de stad. Ten tweede kan het aanbod van dansstijlen 386 
uitgebreid worden. Ten derde kan het aanbod van activiteiten vergroot worden. Op deze 387 
punten zijn de verdere doelstellingen gericht. 388 
  389 
Vragen: 390 
Jelle Jan: je zegt dat je een visie in de loop van het jaar wilt ontwikkelen, maar wat ik zie is 391 
dat je begint met een visie en die de rest van het jaar wil invullen. Antwoord: beleidsplan is 392 
een archiveerbaar document, ook voor volgende besturen om in te zien. Dit is de opzet van 393 
bestuur 7 om een discussie mee te starten. Niet de bedoeling om onze visie door de 394 
vereniging te laten goedkeuren, maar je moet ergens mee beginnen. 395 
Jelle Jan: denkt niet dat dit iets is wat AmsterDance moet nastreven. Antwoord: kom naar de 396 
denksessie! 397 
Brechje: vraag over de positie in de stad. De vereniging is niet groot, denk je dat het slim is 398 
om de vereniging op te delen? Gaat de woensdag over meerdere locaties verdeeld worden? 399 
Antwoord: het is niet de insteek om weg te gaan van het USC, maar om bij groei van de 400 
vereniging deze evenredig over de stad te verdelen. Zoals uitbereiding naar Griffioen. 401 
Brechje: waarom zou je dat willen? Wij zijn een kleinschalige gezellige vereniging en ik snap 402 
dat je wil groeien, maar dat zou de toegankelijkheid en gezelligheid negatief kunnen 403 
beïnvloeden zoals bij 4happyfeet. Antwoord: goed punt voor op de visieavond. 404 
Philine: komt er terugkoppeling van de denksessies en experimenten? Antwoord: ja, tijdens 405 
de halfjaarlijkse ALV van de denksessies en van de experimenten aan het eind van het jaar, 406 
ook in het jaarverslag. 407 
Bibi: jullie willen je richten op activiteiten buiten dansen om, maar deze lopen al jaren niet 408 
goed. Wat gaat jullie anders doen dan voorgaande jaren? Antwoord: met het aanbod van 409 
activiteiten uitbreiden worden vooral extra dansactiviteiten gedurende de week bedoeld. 410 
Tom: bijvoorbeeld schaatsactiviteit, was slecht bezocht. Gaat jullie dit anders insteken? 411 
Antwoord: de (B)actCie organiseert activiteiten, maar het streven is om uit te breiden met 412 
meer dansactiviteiten. 413 
Charlotte: er staat hier ‘alle studentdansers’, maar in beleidsplan staat juist dat mensen die 414 
alleen salsadansen niet welkom zijn. Hoe zit dat? Antwoord: besloten dat we ons willen 415 
richten op mensen die partnerdansen leuk vinden, maar we zijn een stijldansvereniging, dus 416 
dat moeten ze sowieso leuk vinden. Invulling van ‘danser’ is nader te bepalen. In de statuten 417 
is dit heel breed gedefinieerd. Dit jaar willen we het invullen als dansers die partnerdansen 418 
leuk vinden, waaronder stijldansen. Wij zijn de enige dansvereniging van Amsterdam. De 419 
invulling hiervan willen we dit jaar over nadenken. 420 
Brechje: leuk dat jullie social latin willen toevoegen en goed dat het losstaat van stijldansen. 421 
 422 
Overname beginnerscursus USC 423 
Van het USC hebben we het aanbod gekregen om de beginnerscursus over te nemen. Dit 424 
lijkt ons een goed idee en het is al praktisch onze les, behalve administratief en financieel. 425 
Laatste jaren ging het in goede samenwerking met het USC, maar het is goed om zelf 426 
volledige zeggenschap te hebben over de les. In het eerste semester willen we de juridische 427 
en financiële aspecten onderzoeken, tevens nagaan of we genoeg mankracht hebben om dit 428 
te bewerkstelligen. Vanaf het tweede semester, als brons I start, willen we zelf lessen 429 
aanbieden, echter alleen indien dit haalbaar blijkt. 430 
 431 



Geen vragen. 432 
Salsa in de beginnersles 433 
Veel mensen hebben interesse in salsa. Tijdens de introductieperiode vragen veel mensen 434 
of we ook salsa aanbieden. Veel mensen weten niet van stijldansen, of dat salsa hier geen 435 
onderdeel van is. Door salsa aan te bieden geven we eigen leden verbreding, en kunnen we 436 
mensen aantrekken die ook van stijldansen houden, maar dit nog niet weten. Het is niet ons 437 
doel om de vereniging uit te bereiden met salsaleden. Afgelopen woensdag zijn we 438 
begonnen met een salsakwartiertje na de beginnersles. Als dit bevalt, zal gedurende het jaar 439 
salsa met de beginnersles worden verweven. 440 
 441 
Vragen: 442 
Bibi: is het salsakwartiertje les of muziek? Antwoord: les van Dirk en Charda tijdens dit 443 
kwartiertje, later wordt dit geabsorbeerd door de beginnersles. 444 
  445 
Stroomlijning interne organisatie binnen de vereniging 446 
Als bestuur wil je zo min mogelijk rompslomp en geregel, om zo veel mogelijk plezier te 447 
hebben. Ieder bestuur levert een bijdrage aan de stroomlijning, zo ook bestuur 7. 448 
 449 
Website 450 
De website is verbeterd afgelopen tijd. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer te zoeken naar de 451 
knop om lid te worden. 452 
InstrucCie 453 
Dit is een commissie die niet als geheel samenkomt, maar wel in koppels lesgeeft. Dit jaar 454 
zal driemaal een les in lesgeven worden georganiseerd voor de leden van de InstrucCie. 455 
Hierin komt onder meer aan bod hoe je een les leuk en aantrekkelijk maakt, didactische 456 
vaardigheden en techniek. Dit is de enige commissie die geld verdient voor de vereniging en 457 
is het visitekaartje van de vereniging. Professionele kleding van project plus kan gebruikt 458 
worden tijdens het geven van een galacursus. 459 
 460 
Vragen: 461 
Jelle Jan: zijn er plannen om de expertise ook binnen de vereniging gebruiken, in bronsles 462 
bijvoorbeeld? Antwoord: goed punt, op den duur kunnen senior InstrucCie leden misschien 463 
lessen aan de vereniging geven. 464 
Brechje: dansles gaat bij Kluver plaatsvinden. Eerder was er discussie over hoe we ons 465 
willen binden aan dansschool. Hoe zie je dat nu met binding aan Kluver? Antwoord: we 466 
willen ons niet binden aan dansschool. Er zijn meerdere punten waarom voor Kluver 467 
gekozen is. Ten eerste is Gerard een FDO examinator, wat de hoogste functie is om mensen 468 
op te leiden. Ten tweede bood Gerard het goedkoop aan. Als het niet geschikt blijkt, hebben 469 
we er niet veel geld aan uitgegeven. Ten derde heeft hij een dansschool met veel 470 
beginnende dansers, wat de doelgroep van de galacursus is. 471 
Charlotte: is het voor commissieleden verplicht om naar deze lessen te gaan? Antwoord: het 472 
is niet verplicht, maar het is wel onderdeel van een commissie om deel te nemen aan de 473 
activiteiten van de commissie. Het is geen verplichting, maar iets wat we je bieden. 474 
Dirk: drie keer een didactische les is een goed idee. In het kader van de professionele 475 
uitstraling is het juist belangrijk dat we er toegankelijk uitzien met bijvoorbeeld een 476 
spijkerbroek aan. 477 
Charlotte geeft aanvulling: vele heren zeiden tijdens de workshop dat ze niet in een 478 
dansbroek zouden gaan lopen. Goed dat er uniformiteit is en dat je uitstraalt dat je er iets 479 
meer verstand van hebt dan de rest, maar pas hiermee op. Demo’s kunnen juist soms 480 
ontmoedigen, kijk hiermee uit, doe dit op een toegankelijk level. Antwoord: dank voor deze 481 
tips. 482 
  483 
Samenwerking met de VU 484 
Wouter kent iemand bij Griffioen die de structuur bij stijldansen wel wil omgooien. Het is niet 485 
ons doel om te verhuizen naar Griffioen. Er is daar wel een doelgroep die we nu niet 486 



bereiken, ook nu niet op VU introductiemarkt. Dit is een mogelijke extra locatie voor 487 
vereniging om extra activiteiten aan te bieden. 488 
 489 
Vragen: 490 
Jelle Jan: wat is het verschil als wij naar de VU gaan, of zij hebben lessen die zij al hebben? 491 
Antwoord: niet doel om daar lessen te geven. Wel om sociale activiteiten te organiseren om 492 
cursisten van daar bij AmsterDance te betrekken. Jelle Jan: als er niet veel mensen zijn die 493 
veel activiteiten per week bezoeken, dan splits je mogelijk je vereniging op, afhankelijk van 494 
waar mensen wonen. Antwoord: valide punt. 495 
Nesha: het is dat ik AmsterDance leuk vind, maar ik heb overwogen een VU dansvereniging 496 
op te richten. Waarom geen dansvereniging voor heel Amsterdam? 497 
Dirk: het is een locatie met potentiele nieuwe leden, niet een locatie om naartoe te verhuizen. 498 
Brechje: leuk om ook de VU erbij te betrekken. 499 
Kendra: heeft USC echt geen ruimte, is dit zeker? Voor Universum kan dit waar zijn, maar 500 
geldt dit ook voor de andere locaties van het USC? Antwoord: er is inderdaad geen ruimte in 501 
USC Universum. Andere locatie brengt veel kosten met zich mee. Voordeel van de VU is dat 502 
je niet alleen de locatie aanboort, maar ook nieuwe leden. Dus meer mogelijke baten, niet 503 
alleen meer kosten voor zaalhuur. 504 
Philine: jullie zijn een druk bestuur, hoe gaan jullie jezelf verdelen over meerdere 505 
locaties/activiteiten in de week? Antwoord: het is zeker ons doel om met een deel van het 506 
bestuur bij de activiteiten te zijn. Het doel is ook om zo veel mogelijk aanwezig te zijn, maar 507 
dit gaat niet altijd lukken. Er zullen niet meteen frequent activiteiten op verschillende locaties 508 
zijn, maar dit zal eerst een keer worden geprobeerd. 509 
  510 
Promotie 511 
We willen meer moeite steken in promotie, assertiever zijn en meer door het jaar heen 512 
promoten. Tevens meer online zichtbaarheid, afgelopen jaar is er niet veel gepost. Er is nu 513 
een instagramaccount; volg ons! We willen meer beeldmateriaal verzamelen. Een gericht 514 
campagnebeleid voeren met gerichte promotie op bepaalde doelgroepen. Door het jaar heen 515 
activiteiten promoten. Targeted Ads op Facebook. Persoonlijke zichtbaarheid, dus door 516 
aanwezigheid kan je de vereniging promoten en ben je ambassadeur. 517 
 518 
Vragen: 519 
Jelle Jan: is dit vooral promotie om nieuwe mensen bij AmsterDance te halen? Antwoord: het 520 
is tweeledig. Deels om nieuwe leden bij AmsterDance te halen, deels interne promotie. Actief 521 
aangeven welke activiteiten er binnenkort zullen plaatsvinden. Jelle Jan: sommige 522 
activiteiten worden niet goed bezocht omdat er niet genoeg mensen zijn aangesproken, niet 523 
omdat ze niet leuk zijn. Belangrijkste stuk van promotie bij de vereniging is persoonlijk 524 
contact. 525 
Brechje: assertief moet niet agressief worden. 526 
Jelle Jan: hoe zien jullie qua promotie dat leden de vereniging binnenkomen? Is het de 527 
bedoeling om dat leden via de bronscursus binnenkomen of dat mensen die al dansen lid 528 
worden? Antwoord: beide. Bronscursisten zijn makkelijk omdat ze al voor je neus staan, dan 529 
hoef je alleen persoonlijke zichtbaarheid toe te passen.  530 
Jelle Jan: reden van de vraag is omdat er een beperkte capaciteit voor bronsparen is. 531 
Antwoord: we slepen niet mensen brons in. 532 
Dirk: zeker, er is een beperkte capaciteit. Tot nu toe zijn er altijd na het eerste blok mensen 533 
weggevallen. Als je dat kan tegengaan… 534 
Charlotte: over de online zichtbaarheid; er is geen toestemming gevraagd voor foto’s op de 535 
site. Zeker ook wegens nieuwe wetgeving moet hier goed mee worden omgegaan. 536 
Antwoord: goed punt, de voorwaarden zullen op de site komen te staan. 537 
  538 
Bestuurscommissies 539 
PromoCie: zal als taak hebben om beeldmateriaal te maken en promotiemateriaal te 540 
ontwerpen. Tevens zal de promoCie de introductieperiode organiseren. 541 



Besturenweekend commissie: dit jaar wordt het besturenweekend door deze commissie 542 
georganiseerd. 543 
TechniCie: bestaat nu uit Erik en Wouter. Als je technische dingen wil doen binnen de 544 
vereniging, meld je dan aan. 545 
WedstrijdCie: deze commissie bestond al, maar was vorig jaar niet heel actief. Deze 546 
commissie heeft als taak om beginners te begeleiden bij de stap naar wedstrijddansen. 547 
Tevens zal de commissie activiteiten met betrekking tot wedstrijddansen organiseren. 548 
 549 
Vragen: 550 
Jelle Jan: wat is het nut van het besturenweekend? Voorheen had het als doel om na te 551 
denken over de langetermijnvisie en het is leuk om met besturen op vakantie te gaan. Nu is 552 
er ook het vakantieweekend. Dan blijft over: de trainingen, maar dat duurt niet een heel 553 
weekend. Antwoord: het doel van het besturenweekend zijn niet de trainingen. Er is 554 
interesse, dus het wordt georganiseerd. Het gebeurt bij meer verenigingen om met (oud-555 
)besturen op weekend te gaan. Het is een uitgelezen moment om het volgende bestuur de 556 
langetermijnvisie te kunnen laten oppakken en doorvoeren. 557 
Nesha: wat is de eigen bijdrage van het weekend? Antwoord: ongeveer €80. 558 
Erik: waar wordt de €150 voor gebruikt? Antwoord: om training / workshops te geven die 559 
bijdragen om de ontwikkelde visie door te voeren in het jaar daarop. 560 
Jelle Jan: denk je niet dat dit concurreert met de vakantie die we zelf organiseren, aangezien 561 
mensen al een keer €80 hebben uitgegeven voor een leuk weekend? Waarom kan dit niet 562 
een middag bij iemand thuis? Antwoord/ideeën: vakantieweekend zou misschien in het 563 
najaar gepland kunnen worden in de toekomst, zodat er meteen nieuwe leden mee kunnen. 564 
Er moet goede communicatie plaatsvinden tussen vakanCie en besturenweekendcommissie 565 
komend jaar zodat deze weekenden niet te dicht op elkaar worden gepland. 566 
Sylvia: beleidsplan vermeldt dat er dit jaar bepaalde commissies voor nieuwe leden komen. 567 
Dat stond nu opgeschreven alsof er alleen nieuwe leden in die commissies kunnen. 568 
Antwoord: dit is bedoeld om nieuwe leden meteen bij de vereniging te betrekken. Deze 569 
commissies zullen niet alleen uit nieuwe leden bestaan. 570 
Sylvia: wanneer wil je de vakanCie instellen? Antwoord: 6-9 maanden van tevoren 571 
commissie inrichten. 572 
  573 
Lena verlaat de ALV. 574 
Lena machtigt Philine. 575 
  576 
9. Begroting bestuur 7 577 
Esmée presenteert de begroting. Workshops worden gratis voor leden. Danscafés worden 578 
goedkoper voor leden. Techniekcursus geeft veel baten. LaLa krijgt €50 meer dan vorig jaar. 579 
Visie experimentatie krijgt wat geld om avonden te kunnen organiseren en daadwerkelijk te 580 
kunnen experimenteren. 581 
 582 
Vragen: 583 
Dirk: waarom worden er voor visie geen baten begroot? Antwoord: eerst zullen de avonden 584 
worden georganiseerd die geen baten zullen opleveren. Daarna houden we negatief saldo 585 
aan.  586 
Jelle Jan: klopt het dat USC beginnersles geen onderdeel is van visie? Antwoord: de 587 
bronscursus is nu nog niet begroot. Plannen en begroting hiervoor zullen op halfjaarlijkse 588 
ALV worden besproken. Jelle Jan: is dat realistisch gezien we nu ook winst maken op 589 
techniekcursus? Aanvulling Thomas: het plan hiervoor is dat we geen winst of verlies maken. 590 
Het USC past de zaalhuur aan de inkomsten aan, zodat het saldo nul zal zijn.  591 
Dirk: maak deze afspraken met een bovengrens, zodat we er wel winst op kunnen maken. 592 
Erik: het is de bedoeling dat het een lucratief uurtje blijft. Het idee is dat we er een beetje aan 593 
kunnen verdienen, maar niet dat we er heel veel winst uit willen halen. Nu is het moeilijk om 594 
in te schatten wat er gaat gebeuren. Tip van Bibi: voor het ETDS is er een maximaal bedrag 595 
en een minimaal bedrag afgesproken voor de zaalhuur. 596 



Commissies 597 
Feestcommissies krijgen meer geld. (B)actCie krijgt meer geld om activiteiten te organiseren. 598 
Voor de promoCie is wat meer geld begroot dan vorig jaar. Van de instrucCie verwachten we 599 
weer baten en dit jaar ook kosten wegens 3x€50 leskosten. Om de visie uit te werken tijdens 600 
het besturenweekend is ook geld begroot. 601 
 602 
Vragen: 603 
Dirk: nu zijn de inkomsten van de instrucCie lager begroot dan dat ze afgelopen jaar 604 
gerealiseerd zijn. Als je meer met de instrucCie gaat doen, verwacht je er ook meer 605 
inkomsten van. Antwoord: afgelopen jaar zijn er veel cursussen gegeven en het is onbekend 606 
of dat dit jaar ook weer zal lukken. 607 
Dirk: zijn de kosten (€400) voor de promoCie ergens op gebaseerd? Antwoord: vorig jaar 608 
hebben we €160 betaald voor de Intreeweek. Dit jaar willen we ook bij de VU staan, wat geld 609 
kost. Ook willen we meer geld voor posters/flyers. 610 
Philine: de eindfeeCie staat nu op -€300 begroot, terwijl er vorige jaren juist winst is 611 
gemaakt. Hoe ga je zorgen dat er nu wel verlies wordt gemaakt? Antwoord: meer gratis 612 
dingen op de feesten en mooiere zalen. Erik: een meer negatief bedrag stimuleert om meer 613 
risico te nemen. Bij -€100 voelt de commissie zich niet veilig om verlies te draaien, omdat je 614 
hier zo overheen zit. Philine: het eindfeest is het laatste evenement dat je organiseert. Pas 615 
op dat je eventuele winst hiervan niet meer kan wegsluizen naar bijvoorbeeld duurdere 616 
docenten bij technieklessen. 617 
 618 
Lidmaatschap 619 
Er is een heel- en halfjaarslidmaatschap. De verwachting is dat er meer studenten lid zullen 620 
zijn dan niet-studenten. 621 
 622 
Vragen: 623 
Kendra: maakt het verschil voor de vereniging of studenten van de VU of van de UvA zijn? 624 
Antwoord: nu wordt er geen onderscheid gemaakt, omdat we de VU studenten niet willen 625 
benadelen. 626 
 627 
Eindstand 628 
De eindstand is een saldo van -€1244,50. 629 
 630 
Vragen: 631 
Dirk: goed dat er verlies wordt ingecalculeerd. Wel gevaarlijk dat het de helft van je 632 
vermogen is. Er zijn kanttekeningen waardoor dit waarschijnlijk niet zo erg is. Als je kijkt naar 633 
de begroting in zijn geheel en dan vooral de commissies, is het €1900 negatief, wat een 634 
verschil is van €1500 met vorig jaar. De verwachting is dat er lang niet zo veel verlies 635 
gemaakt gaat worden als nu is begroot. Het plan om dingen gratis te maken is nobel, maar 636 
het risico is dat het verwachtingen schept. Antwoord: de feesten worden niet gratis, er komt 637 
niet veel geld uit workshops. Dirk: bij activiteiten is er een daling van €600, wat voornamelijk 638 
systematische activiteiten die waarschijnlijk volgend jaar terugkomen. Erik: deze begroting 639 
volgt redelijk hetzelfde beleid als de begroting van bestuur 6. 640 
Dirk: twee adviezen zijn: kijk of je naar een iets minder extreem verschil kan gaan van eigen 641 
vermogen. Bijvoorbeeld een kwart van eigen vermogen verlies maken. Ook gezien de 642 
mogelijke risico’s van zelf de bronscursus geven. Oppassen met verwachtingen scheppen. 643 
Jelle Jan: waar zijn de opgebouwde potjes van vorige jaren en eventuele subsidies? 644 
Antwoord: materiaalsubsidie en toernooisubsidie hangen af van hoeveel we krijgen en 645 
worden uitgegeven aan desbetreffende onderdelen. Jelle Jan heeft niet geluisterd naar het 646 
antwoord van Esmée. 647 
Jelle Jan: klopt het dat er een fonds voor het besturenweekend was? Antwoord: er is nu een 648 
commissie, zodat er toezicht is op de uitgaven. En dit geld is uit het toekomstvisiefonds 649 
gekomen. 650 



Kendra: waarop is materiaalsubsidie van SSA en toernooisubsidie gebaseerd? Dit zijn niet 651 
de maximale bedragen. Maximale materiaalsubsidie is €500, en toernooisubsidie 2x€350 of 652 
eenmalig €700. Antwoord: kan best zijn dat we niet het volledige bedrag krijgen. 653 
Jelle Jan: de materiaalsubsidie was afgelopen jaar voor spotifyaccount gebruikt. Nu is er 654 
€120 kosten voor muziek en €150 voor materiaalsubsidie begroot. Horen die niet tegen 655 
elkaar te balanceren? Antwoord: dit jaar zijn er ook andere plannen voor materiaalsubsidie, 656 
bijvoorbeeld een microfoon. Aanvulling Kendra: SSA gaat niet nogmaals voor spotify betalen. 657 
 658 
10. Stemmen begroting 2018-2019 659 
Zijn er specifieke zaken die doorgevoerd moeten worden? Is het wel handig om hier nu over 660 
te stemmen? Nee, het is niet handig om hier nu over te stemmen. De kasCo moet met de 661 
penningmeester gaan zitten voor overleg. 662 
Dirk: kijk of negatieve begroting minder negatief kan en in hoeverre dat niet al gedaan wordt 663 
omdat we de baten te laag inschatten. 664 
Erik: is er een ideaalbeeld qua saldo? Dirks visie: maximaal een kwart van het eigen 665 
vermogen. 666 
 667 
11. Stemmen bestuur 7 668 
Nieuwe bestuur wordt aangenomen mits oude bestuur aftreedt. Je stemt op een persoon, 669 
niet op een rol. 670 
 671 
29 stemgerechtigden 672 

Naam Voor Tegen Onthouden Blanco 

Wouter Smit 28 0 1 0 

Caroliene Overweg 28 0 1 0 

Esmée Hoen 28 0 1 0 

Alex Witkamp 27 0 2 0 

 673 
Conclusie: Het kandidaatsbestuur bestaande uit Wouter Smit, Caroliene Overweg, 674 
Esmée Hoen en Alex Witkamp is aangenomen. 675 
 676 
11. Dechargeren bestuur 6 677 
Is er iemand tegen dat er bestuursleden gedechargeerd worden? 678 
Erik wordt gedechargeerd als de kasCo goedkeuring geeft over de realisatie. 679 
Mitch wordt gedechargeerd als het wachtwoord van het tablet er is. 680 
Thomas wordt gedechargeerd als hij de notulen van afgelopen mini-ALV heeft aangepast. 681 
Er staan geen actiepunten open van Marjolein. Marjolein wordt gedechargeerd.  682 
Er staan geen actiepunten open van Maudi. Het nieuwe bestuur heeft geen dingen van 683 
Maudi nodig. Maudi wordt gedechargeerd.  684 
 685 
Conclusie: Het bestuur 6 is gedechargeerd, mits bovengenoemde punten worden 686 
nagekomen. 687 
 688 
Sylvia geeft namens de Raad een cadeau van de vereniging aan bestuur 6. 689 
Caroliene geeft namens bestuur 7 een cadeau aan bestuur 6. 690 
 691 
12. WVTTK 692 
Jelle Jan: we zijn nu door de slides van het beleidsplan gegaan, maar niet door het volledige 693 
beleidsplan. Hoe zit het bijvoorbeeld met de eerstejaarscommissie? Antwoord: dit is al 694 
behandeld. 695 



Geen verdere vragen die nu genotuleerd moeten worden. 696 
 697 
13. Rondvraag 698 
Dirk: hebben jullie er zin in? Anwoord: ja, heb ook de ALV niet als lang ervaren. Dirk: ALV’s 699 
mogen ook één uur duren. 700 
Nesha: gaan we meedoen aan de batavierenrace dit jaar? Antwoord: ja, als Nesha een 701 
commissie bij elkaar kan schrapen. 702 
Philine: is de borrel hier of elders? Antwoord: hier, anders Schinkelhaven. 703 
Tom: dank oude bestuur, succes gewenst aan nieuwe bestuur. 704 
Jelle Jan: dank oude bestuur, succes nieuwe bestuur. Als je iemand weet die zin heeft om in 705 
Amsterdam Noord te wonen; er komt binnenkort een kamer vrij. 706 
Kendra: bestuur 7, droom ze. 707 
 708 
14. Sluiting 709 
Wouter sluit de vergadering om 23:19 710 


