
Rock ’n Roll vereniging Gel  
Algemene Ledenvergadering  
14 maart 2017 
 
Aanwezig bestuur: Michiel Hijzen, Ilze Nijssen, Michel de Ruiter, Huib Kneepkens, Lydia 
Mennes 
Afwezig met bericht: kascommissieleden Dirk Boonzajer-Flaes en Lex Bruinsma 
Notulist: Ilze Nijssen 
14 leden aanwezig naast het bestuur; totaal 19 
 
1. Opening en goedkeuring notulen ALV 2016 
 
De ALV wordt om 20:19 uur geopend door Huib Kneepkens, voorzitter van Gel, met een 
introductie. Het bestuur stelt zich voor aan de aanwezige leden voor het geval deze niet 
bekend zijn. De notulen van de vorige ALV d.d. 15 maart 2016 worden unaniem en zonder 
vragen goedgekeurd. 
 
2. Wie ó wie?! 
 
Een vereniging zijn we samen. Al het werk wordt kosteloos gedaan, van het lesgeven tot het                
organiseren van de feesten. Veel mensen draaien bijvoorbeeld af en toe een bardienst,             
zodat iedereen aan dansen toekomt. Want dat is waar het bij Gel om blijft gaan: dansen! Het                 
bestuur wil graag alle vaste vrijwilligers (Actievelingen) bedanken die dat mogelijk maken: de             
lesgevers, de feestcommissie, de barcommissie, de PR-commissie en natuurlijk de          
muziekcommissie. 
Dat bedanken doen we niet alleen nu, maar ook in september op de Actievelingendag: de               
Actievelingen worden van ’s ochtends 10 uur tot na het avondeten in de watten gelegd. Dit                
jaar wordt deze dag heel bijzonder, want we blijven niet in Amsterdam, maar gaan dansen               
op Rock ’n Rollstreet Terschelling! Mocht je dat heel leuk lijken, meld je dan snel aan voor                 
de PR-commissie, dan betaalt Gel een groot deel van jouw trip… 
Naast de Actievelingendag, een goed gevoel en veel lol krijg je als Actieveling nog iets: 
gratis lessen. 
 
PR  
HELP Marianne. Zij schrijft die geweldige GMS die je in je mailbox krijgt. Ook post ze op 
Facebook, maar er is zoveel meer nodig om tegenwoordig de geïnteresseerde medemens te 
bereiken! We zoeken iemand, het liefst meerdere personen, die het leuk vinden om Gel 
zichtbaarder te maken in Amsterdam. Meer posts op Facebook, een nieuw promotiefilmpje 
en het organiseren van kleine evenementen zijn dingen die op het to-do lijstje staan. Ook als 
je een beetje handig bent met het bewerken van foto’s of afbeeldingen: laat het alsjeblieft 
weten. WE NEED YOU! 
Aanmeldingen: Geen aanmeldingen 
 
We hopen op veel nieuwe cursisten/leden. Daarvoor zijn we ook afhankelijk van reclame 
door de huidige leden (jullie!). Deel flyers uit en hang ze op in je buurt, maak vrienden en 



bekenden enthousiast en zorg zo dat we een bruisende vereniging blijven. 
 
Bestuur 
Er is een interne wissel geweest: Michiel Hijzen is teruggetreden als voorzitter maar blijft              
algemeen bestuurslid. Uit ons midden is tot nieuwe voorzitter gekozen: Huib Kneepkens! 
Het bestuur heeft met vijf leden een redelijke bezetting, maar heeft ruimte voor één of twee 
paar extra handen. Wie helpt ons bij het nemen van de dagelijkse beslissingen? 
Aanmeldingen: Geen aanmeldingen. 
 
Wil je niet in het bestuur maar wel meedenken of meehelpen, wees ook dan van harte 
welkom: het is altijd leuker om dingen samen te doen. 
 
Muziekcommissie 
Lijkt het je leuk om mee te denken over bands, als dj te fungeren of anderszins input te 
leveren rond de muziek? 
Aanmeldingen: Geen aanmeldingen. 
 
Barcommissie 
Als je van wanten weet met het enthousiasmeren van mensen om achter de bar te staan, 
het leuk vindt om af en toe de dinsdagavond te openen en/of sluiten en de bar in te ruimen, 
meld je dan aan voor de barcommissie! Of gewoon voor een (eenmalige) bardienst. 
Aanmeldingen: Geen aanmeldingen. 
 
3. Jaarverslag 2016 
 
We zijn natuurlijk alweer een paar maanden bezig aan 2017, maar administratief sluiten we              
vanavond 2016 af. In 2016 hebben we een aantal hoogtepunten beleefd en financieel staan              
we er beter voor dan we jullie moesten melden tijdens de ALV vorig jaar. Er werd dit jaar een                   
verlies van € 1900 verwacht, maar dit is gelukkig teruggebracht tot € 1100. De belangrijkste               
oorzaak hiervoor is teruggelopen huurkosten: Kemna rekent op verzoek geen BTW meer,            
met ingang van periode 2. De contributie 2016 periode 1 was te laag begroot, dus dat viel                 
achteraf mee. Wat natuurlijk ook geld scheelde: het bestuur is zuinig geweest. 
 
Het eerste hoogtepunt was het feest “Meet us in the 50s”, georganiseerd samen met              
Clandestien. Het feest was zeer drukbezocht en gezellig, mede dankzij de geweldige band             
Torello’s Jive Bugs, de fotohoek, de tattoo’s en de kapster. De uitgaven waren weliswaar              
hoger dan begroot, maar dat werd ruim gecompenseerd door de inkomsten (toen nog € 10). 
 
De tweede periode volgde een heel speciale cursus: Gel DeLuxe! Een groot succes en zeer               
zeker voor herhaling vatbaar. De extra kosten voor gastdocenten zijn meegevallen. Helaas            
hadden we in de overige cursussen minder aanmeldingen. 
Het feest, volledig in Gel-thema en opnieuw in de Kompaszaal, werd minder bezocht dan              
gehoopt. Ook kwamen de kosten flink hoger uit door een dure band en de zaalhuur. 
De ALV besloten we de contributie, het lesgeld en de feestentree aan te passen. We komen                
straks terug op de effecten hiervan. In diezelfde ALV werd duidelijk dat de communicatie van               
Gel op een aantal vlakken beter moet. Het bestuur deed een oproep om de PR-commissie               



te versterken, aangezien Marianne de enige overgeblevene is. Helaas waren er geen            
aanmeldingen en vanwege andere werkzaamheden kon Marianne vanaf begin zomer 2016           
minder tijd besteden aan de PR van Gel. Dit is direct terug te zien in het aantal                 
aanmeldingen in periode 2 en vooral periode 3: cursus 1 had veel minder cursisten dan               
normaal, ook de doorstroom naar volgende cursussen was laag. Dit zet zich in 2017 helaas               
ook door. Deze trend kost ons geld, maar vooral gezelligheid en moraal! 
 
Aan de inzet van de Actievelingen lag het niet. De meeste commissies hebben geen grote               
wissels ondergaan, afgezien van de haperende PR-commissie. Na de zomerstop zijn we            
met frisse zin aan periode 3 begonnen, voorafgegaan door de Actievelingendag! ’s            
Ochtends was het stralend weer en hebben we ons vermaakt met een zeskamp in het               
Amsterdamse Bos. Er is geprobeerd de nieuwe voorzitter uit te schakelen. De tweede             
activiteit vergde minder inspanning, maar was zeker niet minder spannend: schilderen in het             
donker. Het resultaat is hier te bewonderen, kunstig aan elkaar geknutseld door Guido! We              
sloten de dag af met een plezierig diner bij de Tolhuistuin. Dat de dag Gel iets meer kostte                  
dan begroot zijn onze Actievelingen helemaal waard! 
 
Het laatste feest was er één in stijl: zoveel gala-kleding hebben we nog nooit gezien bij Gel.                 
Helemaal á la James Bond kwam iedereen dansen in De Oerknal. Enige domper was de               
datum: feest 3 viel samen met een weekend vol workshops en feesten georganiseerd door              
Jump Up (Boogie Woogie). Hierdoor waren er minder betalende bezoekers. 
 
Op de vorige ALV is opgeroepen duidelijker te communiceren. Er is al veel verbeterd aan de                
site, de aanmeldprocedure is gestroomlijnd en er is begonnen met Engelstalige           
samenvattingen in bulk-mails. Ook is er meer inzicht in ledenaantallen per periode. Maar de              
communicatie kan zeker nog beter. 
 
ALV over financieel verslag: Geen vragen. 
 
 
Kascommissie: Lex Bruinsma en Dirk Boonzajer-Flaes verklaren schriftelijk dat de 
boekhouding na uitvoerige controle is goedgekeurd. 
Dirk en Lex zijn nu twee maal kascommissie geweest, wie wil het volgend jaar doen? De 
kascommissie voor 2017 bestaat uit: GEEN AANMELDINGEN 
 
KORTE PAUZE : aanmelding voor PR Judy Kars 
 
4. Begroting 2017 
 
Gelukkig is er nieuw elan bij het werven van nieuwe leden; vooral met dank aan Marianne! 
We willen doorgaan met extraatjes bij het vrijdansen, waaronder elke periode een band. En 
nu dus ook op de ALV! 
We moeten op de kleintjes blijven letten bij het organiseren van de feesten. Daarnaast is het 
de bedoeling dat we weer meer bezoekers gaan trekken, zodat de entree-inkomsten stijgen. 
Ook dit hangt nauw samen met PR. 
Voor 2017 en 2018 is aan Gel subsidie toegekend! Mede hierdoor hopen we deze jaren af te 



sluiten met een neutraal resultaat. 
Bij herstel van het aantal cursisten en feestbezoekers kan de reservering voor het 
lustrumfeest (in 2019) na 2017 weer naar € 3000 per jaar. 
 

- Tessa van Mechelen: De bar brengt meer op in 2017, hoe komt dat?  
- Michel de Ruiter: Meer cursisten drinken ook meer. 
- Connie: Waar komt de subsidie vandaan? 
- Michel de Ruiter: Gemeente Amsterdam. Legt voorwaarden subsidie uit. 

 
Unaniem aangenomen. 
 
Aron Abbo en Femke Kroodsma komen binnen. 
 
5. Evaluatie wijzigingen 
 
Contributie (€40 → €35/30): kost natuurlijk inkomsten, maar hopelijk levert het ook leden op. 
Automatische incasso en betalen per 12 maanden schelen veel werk, geven gemak (voor 
leden) en minder verloop. 
Feest-entree (€10 → €15): er is geen reden om aan te nemen dat de tegenvallende opkomst 
te wijten is aan de verhoogde entreeprijs. Het duurdere kaartje houdt de feestbegrotingen op 
peil. De feest-entreeactie heeft al leden opgeleverd. 
Vrijdansen: al dan niet toegang heffen voor vrijdansen is eigenlijk alleen relevant bij live 
bands.  
Barprijzen (+ €0,50): vooral bij activiteiten zoals een band levert de prijsverhoging meer 
inkomsten op, terwijl het toch verenigingsprijzen blijven. Kleingeld is zeer welkom! 
Pasjes: iedereen heeft een nieuw pasje, bewaar deze ook in 2018! We gaan vanaf nu in 
principe de barcodescanner-app gebruiken; neem naar een feest altijd je pasje mee. 
 
Geen op- of aanmerkingen van de vergadering. 
 
6. Rondvraag 
 

- Marianne Kuijper: zijn er nog tips om te verbeteren van nieuwe leden en hoe zijn 
mensen bij Gel terecht gekomen? (origineel gesteld tijdens de begroting, door 
bestuur gevraagd te herhalen ). 

- Google → proefles was fijn. Er was alleen niemand om je te begeleiden bij 
die eerste les, om je welkom te heten. 

- Flyer 
- USC 
- Crazy Dazy in Haarlem, lang geleden. Nu weer oppakken. Rock-n-Roll omdat 

de muziek me aanstaat en daar hoort het dansen bij. Keuze voor Gel was 
omdat wij op dinsdag zaten. Rest zat op verkeerde dag.  

- Mond-op-mond reclame 
- Via salsa op Rock-n-Roll 
- Als cadeau gegeven. Wij wel doorgegaan, degene die wij het hebben 

gegeven niet. → op website zetten zodat dit ook omhoog komt als mensen 



hiernaar zoeken. 
- Lydia Mennes aan nieuwe leden: hebben jullie in de gaten dat er een pagina van FB 

is en een Gellers groep.  
- nee, weinig bekendheid → DUS MEER! 

- Thijs Fris: wordt de website nog vernieuwd? 
- Michiel Hijzen: foto’s worden na ieder feest toegevoegd. 
- Thijs Fris: zijn er dingen die jullie dit jaar anders willen doen? Hoe wil je mensen houden 
die geen les meer volgen en nog wel lid zijn; bijv. door het vrijdansen te vervroegen? 
- Michiel Hijzen: er zijn geen plannen om grote dingen om te gooien. We willen ons nu vooral 
wervend opstellen en meer zichtbaarheid creëren. Suggesties gedaan in deze ALV willen we 
dan ook ter harte nemen. Focus op lessen; wij geven de beste lessen in Amsterdam. Willen 
extra dingen gaan doen op de dinsdagavonden incidenteel om iets te stimuleren. Maar 
meeste energie moet naar de lessen. 

- Ilze Nijssen: Mankracht is er nu ook niet om bijvoorbeeld langere vrijdansshift voor 
elkaar te krijgen en daarnaast zijn er dan maar 2 zalen beschikbaar voor de lessen 
en dat is echt te weinig. Zou betekenen dat er 2 lessen om 21 uur beginnen en dan 
zijn er ook minder mensen om vrij te dansen. 

- Michiel Hijzen: We zijn niet gehecht aan deze locatie, dus als iemand een voorstel 
heeft om een nieuwe locatie te vinden houden wij ons aanbevolen.  

 
Vergadering wordt gesloten door Huib Kneepkens om 21:21 uur met de uitnodiging tot een 
drankje en de aankondiging van de band.  


