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1. Opening en goedkeuring notulen ALV 2018 
 
De ALV wordt om 21:11 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. 17 april 2018 worden unaniem en zonder vragen                
goedgekeurd. 
 
Proost op een lustrumjaar 
Ilze begint met de agenda voorstellen, welke onderwerpen er aan bod komen. 
Goedkeuring notulen 2018: unaniem goedgekeurd. 
 
2. Jaarverslag: terugblik 2018 
 
We begonnen het jaar zoals gebruikelijk met een feestje: de Rock ’n Borrel! In het               
Polanentheater zijn we met de muziek van DJ Rockin Daddy het jaar 2018 feestelijk gestart. 
 
Het aantal cursisten lag in 2018 hoger dan anders! Alle periodes waren goed bezet. Dit zorgde                
natuurlijk ook voor een groei van het aantal leden: ruim 310 aan het eind van het jaar. 
 
De ALV was vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd weer na de les, dat bleek volgens het                   
bestuur een succes. Sindsdien is het bestuur op volle sterkte. Vorig jaar traden Michiel en Lydia                
af en verwelkomden we Guido, Femke, Barend en iets later ook Ronald in het bestuur. Ineens                
waren we met 7! We vergaderen niet zo vaak (is ook lastig met 7 agenda’s) maar overleggen                 
regelmatig ‘digitaal’. 
 
2018 bracht weer drie geweldige feesten: 20.000 Mijlen onder Zee, 3rd Rock from the Sun en                
het 100ᵉ Feest. De feestcommissie versiert de ene na de andere zaal in een altijd origineel                
thema. 
 
In 2018 zijn we opnieuw als groep naar Rock ’n Roll Street Terschelling geweest. Lydia regelde                
de boerderij van Jort, eten en nog veel meer. Het was een heel gezellig weekend. Goed nieuws:                 
dit jaar gaan we weer! 6, 7 en 8 september 2019 slapen we op dezelfde plek. Hulp bij het                   
organiseren is gewenst. De locatie ligt al vast, dus het gaat vooral om het eten, promotie (met                 
hulp van onze gloednieuwe PR-commissie) en het bijhouden van de reserveringen. 
 
De barcommissie heeft ons weer geweldig verzorgd. Dit is ook terug te zien in de cijfers van de                  
bar, waarover later meer. Nieuw is, dat de bar sinds kort pin-only is: draadloos. Dit heeft Guido                 



in 2018 uitgeprobeerd, een duidelijke handleiding gemaakt en inmiddels draait het heel soepel.             
Ook heeft hij gezorgd voor een betere koelkast. 
 
Het uitnodigen van een band tijdens elke cursus blijft een welkome aanvulling, het zorgt altijd               
voor veel extra gezelligheid. 
 
We hebben onszelf tussendoor even kort voorgesteld. 
 
3. Evaluatie introducé-kaartjes feesten 
 
Op de vorige ALV is besloten tot een nieuw prijsbeleid bij de feesten: iedere cursist (en                
actieveling) mag een introducé meenemen voor maar €10, studenten zelfs maar €5. Normaal             
kost een kaartje €15. 
 
De inkomsten uit de feest-entree zijn gedaald ten opzichte van vorige jaren. Dat komt doordat er                
minder mensen waren (42, 63 en 51 in 2018), niet doordat ze korting kregen (4 respectievelijk                
5). 
De hoop is dat de korting zorgt voor nieuwe cursisten/leden, direct (als introducés komen              
lessen) of indirect (als zij het weer doorvertellen). Of dit inderdaad gebeurt is nog niet duidelijk.                
Wel draagt het in elk geval bij aan ons ‘hogere’ doel: zoveel mogelijk mensen enthousiast               
maken voor Rock ‘n’ Roll! 
 
Het meest recente feest (2019) had 83 betalende bezoekers! Een voormalig Actieveling vierde             
er haar verjaardag, deze grote groep van 17 mensen kreeg korting. Daarnaast waren er nog 21                
introducé's. Het lijkt erop dat de introducé-korting inmiddels echt extra mensen trekt. 
 
De penningmeester is tevreden over de introducé-korting en zou deze graag voortzetten. 
 
Het is dus de bedoeling dat introducés mensen zijn die geen rock-n-roll dansen en hierdoor               
kennismaken met het dansen en dan een cursus gaan volgen. In combinatie met de              
beginnerscursus op de feesten werkt dit altijd wel goed. 
 
Vraag van Esther: merkten we dat er minder mensen kwamen door de 15 euro? Femke: Ja we                 
merkten dat mensen, vooral studenten en vrienden, niet zo gewillig waren om de volledige prijs               
te betalen. 
 
 
Tessa: Er zijn ook andere goede feesten gekomen in Amsterdam zoals The Heat, dus uit               
andere steden zullen minder mensen komen. 
Reactie Michel; dit is geen bedreiging, komt goed. 
 
 
4. Financieel jaarverslag 2018 
 
2018 was een heel goed jaar: hoe meer zielen hoe meer vreugd en financieel geldt dat zeker! 
Na de goed gevulde periode aan het begin van het jaar draaide ook het voorjaar beter dan                 
gewoonlijk, mede dankzij Gel DeLuxe. De herfst cursussen waren het drukst bezocht: bijna 100              



betalende cursisten. Het aantal opzeggingen valt relatief mee. Misschien helpt het gemak van             
de automatische incasso. Al met al waren er in 2018 veel extra inkomsten. 
Doordat enkele nieuwe lesgevers zijn ingewerkt zijn er iets meer (kleine) vergoedingen betaald.             
Verder waren er wat kosten voor gastdocenten DeLuxe, maar minder dan verwacht. 
 
Er is wat meer gekocht bij de HANOS dan ingeschat, dat kan ook liggen aan de schatting van                  
de voorraad eind 2017. 
Voor modernisering van de bar zijn uitgaven gedaan: een veel betere koelkast (de oude is               
verkocht), een draadloos pinapparaat met tablet en een WiFi-kit (die niet nodig bleek). Vanaf nu               
wordt de afschrijving netjes bijgehouden door de penningmeester en geboekt zoals het hoort,             
met dank aan suggesties van de kascommissie. 
Er zijn veel trukenboeken verkocht, daar houden we iets aan over, maar de polo’s blijven helaas                
in een doos: te veel gedoe en weinig vraag. Ook voorraadverschil komt nu correct in de boeken. 
 
Een financiële meevaller bij de ‘muziekcommissie’ (lees: Ronald): deze maakt geen           
parkeerkosten meer. Voor extra’s bij vrijdansen (naast de bandjes) was extra geld begroot,             
maar niet gebruikt. De bandjes bleven betaalbaar. 
 
En financiële meevaller is de fout van de verhuurder die minder huur heeft gerekend voor de                
zalen. 
 
Er zijn wat extra PR-kosten gemaakt, namelijk voor het instuderen van een dans op het feest                
van Clandestien (dank Anouschka & friends). En met succes: gewonnen! Verder bezitten we nu              
ook het domein gel.amsterdam, zodat mensen ons nog beter vinden via Google. Probeer ook              
eens info@gel.amsterdam . 
 
Andere activiteiten worden vanaf nu apart in de boeken opgenomen; in 2018 de Rock ‘n’ Borrel,                
Rock the Oldies (dansen in een verzorgingstehuis) en Terschelling. Het weekend op            
Terschelling was in 2018 geen Actievelingen Dag meer (zoals in 2017) en moest dus              
opbrengen wat het kostte. Doordat we meer animo hadden verwacht dan er bleek te zijn is dat                 
niet gelukt, maar de uitgaven zijn ook beperkt gehouden.  
De Actievelingen Dag was pas in 2019, de kosten drukken wel op 2018. Dankzij de organisatie                
van Ilze en Femke was het een heel leuke dag. Wat mensen konden niet mee, daardoor waren                 
er minder kosten. 
 
Het eerste feest was met Daddy to the Rescue in De Oerknal, wat relatief weinig kostte, maar                 
ook weinig entree opleverde. Roy P-Cat & the V8 Daddies en Het Zonnehuis waren flink               
duurder en trokken meer mensen. Ons (ongeveer) 100ᵉ feest, met The Bedrockers in de              
Kompaszaal, trok opnieuw minder betalend publiek, maar kostte ook minder dan begroot. De             
feestcommissie was in 2018 zuinig en creatief, vandaar dat er geld overbleef! 
 
De vorige ALV kostte geen extra zaalhuur en is verder sober gehouden. Sowieso is het bestuur                
in 2018 weer heel zuinig geweest. De verzekering is opgezegd (voorziet de gemeente in),              
pasjes maken we zelf en vergaderkosten worden zelden gedeclareerd. 
Al met al hadden we in 2018 zo veel geld over, dat we niet €3000 toevoegen aan de lustrum                   
voorziening, maar wel €6000! Dan blijft er nog ruim €3000 over voor onze toch al riante reserve.                 
Deze buffer is nodig voor tegenvallers, want het gaat niet altijd zo goed als nu. En als iemand                  
een plan en energie heeft voor het organiseren van een extra activiteit is daar ruimte voor! 



 
Begroot €3.000 → gerealiseerd bijna €9.000 (voor het reserveren van de lustrumvoorziening),            
het ging dus heel goed met de vereniging. We hebben dus geld over. Voorstel is om deze extra                  
winst deels aan te wenden voor het lustrumfeestbudget. 
 
Vraag Bo: Nu we klein beetje winst maken: laten we alle vrijwilligers een ‘bonus’ geven. 
Antwoord Michel: Bestuur en vrijwilligers krijgen geen vergoeding, lesgevers krijgen €4,50 per            
avond want je mag van de Belastingdienst niet meer geven. We belonen actievelingen wel eens               
per jaar met een leuk Actievelingen-uitje. 
 
Vraag Tessa: Ik kan van de les die ik geef geen dansles volgen. Kunnen we dit als een soort                   
van declaratie in werk laten zetten? 
Michel: Dit is lastig bij de Belastingdienst; of een uurvergoeding of vergoeding van echte kosten.               
We kunnen eventueel lesgevers meer dan een uur vergoeden, want je bent er niet maar een                
uur. 
 
Barend: Bijscholing kan je vergoeden. 
Bo: Maar dan  moet je alle vrijwilligers vergoeden, niet alleen lesgevers. 
Michel: Je mag tot €100 per maand schenken als je de uren maakt/kosten maakt. 
Michiel: Als lesgever is het aantoonbaar: je was er dus je krijgt betaald. Voor vrijwilligers die                
dingen thuis doen is dit wat lastiger. 
Ilze: Barcommissie is ook aanwezig op de avond. 
Michiel: Als feestcommissie kan je ook aantonen wat je hebt gedaan. Er wordt niet enorm veel                
gedeclareerd. Misschien dit jaar eens proberen om uren te declareren. Uren waar je             
bijvoorbeeld vergaderd of een feest aan het opbouwen bent. 
Tessa: We houden natuurlijk niet elk jaar zoveel geld over. Dus we kunnen afspreken dat er een                 
potje is, en deze eerlijk verdelen. 
Daphne: Zo wordt de penningmeester wel heel rijk. 
Pi: Misschien kan je werken met een fooienpot-idee: iedereen schrijft z’n uren op en aan het                
eind van het jaar kijk je percentueel wat de verdeling is en dan het potje verdelen. 
Renee: Ik voel me al tegemoetgekomen dat ik gratis les mag volgen, dus een extra vergoeding                
hoeft van mij niet per se. 
Jennifer is het ermee eens. 
Bo: Lesgevers betalen een contributie en daar kan je ook wat mee doen. 
Tessa: Ik vind de contributie juist fijn, want dat geeft je ook medezeggenschap. Je kan ervoor                
kan kiezen dat je ook een periode geen les geeft want je sponsort nog wel de vereniging. 
 
Michiel: De gratis lessen geldt natuurlijk niet voor docenten want die hoeven geen lessen meer               
te volgen. 
Huib: En een opleidingsfonds? Voor lesgevers is er een potje waarvan je les mag volgen bij                
andere dansverenigingen. 
Bo; Maar ik wil het breder maken voor alle actievelingen. 
Tessa: Je kan hier ook een potje voor maken dat mensen bijvoorbeeld een PR-cursus kunnen               
volgen. 
Huib: Dus maak er een opleidingspotje van, voor alle actieve leden die iets willen leren wat ze                 
voor de vereniging kunnen gebruiken. 
 



DUS: Michel: je mag een voorstel indienen, als het goed is voor jou en de vereniging en er is                   
geld dan kan dit wel. 
Ilze: Het mag al, maar je moet hem wel declareren!!! 
Michel: Stemmen voor algemeen bereid zijn om kosten te vergoeden voor actievelingen die een              
cursus willen volgen die voordelen geeft voor de vereniging en henzelf. 
Steven: Lesgevers krijgen €4,50 voor een uur lesgeven, maar ze hebben geen vergoeding voor              
de voorbereiding. 
Michel: We kunnen wel 1,5 uur voor lesgevers declareren. 
-- Unaniem goedgekeurd: 1,5 uur vergoeding voor lesgevers.-- 
 
Ilze: Dit geldt ook voor vergaderkosten: je mag wel vergaderkosten declareren. 
Lydia: Kan er een mail gestuurd worden aan actievelingen over wat je mag declareren. 
Michel: akkoord 
 
Bo: Lesgevers die les hebben gegeven graag een gratis drankje. 
Michel: Voorstel: barcommissie die actief is die avond gratis drankje, DJ, bardienst en lesgevers              
die hebben lesgegeven gratis drankje. 
-- Unaniem goedgekeurd gratis drankje voor DJ, bardienst en lesgevers van die avond. -- 
 
 [Rudy komt binnen] 
 
ALV over financieel verslag 
 
De kascommissie bestaande uit Ingeborg Smit en Erik Gimbergh verklaart mondeling dat de             
boekhouding over 2018 na uitvoerige controle is goedgekeurd. 
Wie wil het volgend jaar doen? 
 
Erik & Ingeborg: Complimenten aan Michel omdat we hebben gemerkt hoeveel werk erin zit. En 
verder klopt alles. 
 
Aanmeldingen: Michiel en Lydia vormen de kascommissie over 2019. 
 
5. Wie ó wie?! 
 
Een vereniging zijn we samen. Al het werk wordt door vrijwilligers 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 Actievelingen bedanken die dat mogelijk maken: in de eerste plaats               
de lesgevers, maar ook de feestcommissie, de barcommissie, de PR-commissie en natuurlijk de             
muziekcommissie. 
 
Dat bedanken doen we ook op de Actievelingendag, normaal gesproken in september: de             
Actievelingen worden de hele dag in de watten gelegd. Naast de Actievelingendag, een goed              
gevoel en veel lol krijg je als vaste Actieveling nog iets: gratis lessen. 
 
Lesgevers 



In 2018 zijn nieuwe lesgevers geselecteerd en klaargestoomd: Céline en Femke. Johan heeft             
ook meegelopen maar voelt zich er nog wat onzeker bij. Sinds deze periode is Erik ‘in                
opleiding’. Lesgeven gaat op uitnodiging door de huidige lesgevers. 
 
PR 
Begin 2019 meldden zich nieuwe geïnteresseerden voor de PR-commissie, zoals Aniel en            
Chatani! Dat was hard nodig, want in 2018 moest Femke het min of meer alleen opknappen. Ze                 
hield Facebook up-to-date en schreef de Gel Mail Service (nieuwsbrief) die je regelmatig in je               
mailbox krijgt. Dit is echter wat veel, naast haar studie, het leiden van de feestcommissie,               
lesgeven en de bestuurstaken. Hoewel er dus nieuwe enthousiastelingen zijn kan deze            
commissie energie gebruiken. Het moet het visitekaartje van Gel zijn! Wil je meehelpen bij het               
promoten van onze activiteiten bij onze leden en daarbuiten? Dit is een commissie in de               
steigers en heeft leiding nodig. 
Meer posts op Facebook (en Instagram?), het bijhouden van de website en het organiseren van               
extra activiteiten zijn dingen die op het to-do-lijstje staan. WE NEED YOU! 
Voor nieuwe cursisten en leden 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. 
 
Aanmeldingen: Pi wil helpen met PR-plan opbouwen met Femke. 
 
Muziekcommissie 
We hebben ook een muziekcommissie: Ronald. Lijkt het je leuk om mee te denken over bands,                
als dj te fungeren of anderszins input te leveren rond de muziek? Het zou bijvoorbeeld heel fijn                 
zijn als iemand elke periode een bandje wil regelen voor tijdens het vrijdansen. Of helpt met                
zoeken naar goede bands voor op een feest. 
 
Tessa: Een feestcommissie, als die groeit kan die ook meer eisen natuurlijk. 
Huib: Ik wil helpen bij het zoeken en contacteren van bands voor onze feesten. 
 
Barcommissie 
De commissie heeft veel nieuwe Actievelingen: Katja en Pi en Frederike en Vito! De              
barcommissieleden bevoorraden de bar, bouwen hem steeds op en af (ook de pin) en vragen               
mensen om een keer achter de bar te staan. Ze zorgen ervoor dat de mensen die een bardienst                  
draaien weten hoe het werkt. Er wordt met de pin betaald, de drankjes hebben een bepaalde                
prijs en waar staat de drank eigenlijk? Tijdens het vrijdansen houdt de dienstdoende             
barcommissie een oogje op de bardienst en is beschikbaar als er vragen zijn. Aan het eind van                 
de avond sluiten barcomissiemensen af: de bar opruimen en de koelkast aanvullen zodat je de               
week erop weer koude biertjes hebt. Geld tellen behoort tot het verleden nu we met pin betalen. 
Guido rijdt vaak naar de HANOS om ons te voorzien van een ruime keuze. Verzoekjes voor iets                 
anders mogen naar Renée, misschien dat ze worden gehonoreerd! 
 
Guido: Het is veel makkelijker tegenwoordig want pinnen. 
Michel: Voor de duidelijkheid het gaat dus niet om de bar draaien maar het organiseren. 
 
Geen aanmeldingen. 
 



Feestcommissie 
De feestcommissie is sinds de vorige ALV goed aangevuld. Inmiddels bestaat deze uit Femke,              
Renske, Ying Kit, Ronald, Dennis, Rosa, Jennifer en Ender. Er is altijd ruimte voor meer zielen,                
dus mocht je zin hebben om je onder te dompelen in de wereld van muziek en creativiteit: meld                  
je aan bij Femke! 
 
Geen aanmeldingen. 
 
Lustrumcommissie 
De lustrumcommissie stelt zichzelf eens in de 5 jaar samen. Dit jaar hebben zich 6 mensen 
gemeld om mee te helpen met het organiseren van een MEGAfeest om te vieren dat Gel weer 5 
jaar ouder is geworden. Dit jaar zijn dat Ilze, Dennis, Ronald, Thijs, Femke en Celine. De locatie 
is inmiddels geboekt, het feest heeft een titel en er is al 1 band bekend. Maar daarover 
zometeen meer. Zijn er mensen die mee willen denken over de details? 
 
Geen aanmeldingen. 
 
6. 2019: Lustrumjaar! 
 
De ALV is vaak een terugblik op het afgelopen jaar qua gebeurtenissen en cijfers. Maar dit jaar                 
mogen we ook zeker vooruitkijken! 2019 is het jaar dat Gel 35 lentes telt. En bij zo’n verjaardag                  
hoort een feest. Een GROOT feest. Dat feest wordt georganiseerd door de lustrumcommissie:             
Ilze, Céline, Dennis, Femke, Ronald en Thijs. Een mooie grote feestlocatie zal het decor              
vormen voor een avond vertier. Onder andere twee live bands en natuurlijk een             
beginnerscursus staan op het programma. En wel in… het Compagnietheater! Dit zit tussen de              
Dam en het Waterlooplein. 
 
We hopen de meeste kaartjes al ruim van te voren te verkopen, om te kunnen inschatten                
hoeveel mensen er komen. Ook leden moeten daarom reserveren: vooraf aangeven of ze             
komen, gratis natuurlijk. Je krijgt hier nog bericht van. Er passen namelijk maar 500-600              
mensen in de zaal. ER zijn meer mensen betrokken ditmaal. Introducé-korting telt NIET voor dit               
feest. Kaartjes niet leden €17,50 en €20 aan de deur. Er komt ook weer een Gelatine. 
 
Vraag uit de groep: Komt er nog een korting voor oud-leden?  
Ilze & Michel: Nee, waarom zou je weg willen? Gewoon lid blijven! 
 
Ilze: Locaties zijn gewoon zoveel duurder geworden tegenwoordig, vorige keer Roest was            
€1.000, dat kan nu echt niet meer. 
 
Geen aanmeldingen voor de ‘losse schil’. 
 
7. Begroting 2019 
 
2019 is ontzettend goed begonnen: de eerste periode had meer dan 100 (betalende) cursisten!              
De vele nieuwe leden uit 2018 dragen nog contributie bij: april-leden voor ⅔, september-leden              
voor ⅓, plus natuurlijk wie lid blijft na een jaar. Naast lesgeld en contributie levert dit                
baropbrengst op. Verder zijn er weer nieuwe trukenboeken. Zoals vaak in het voorjaar zijn de               



cursussen 1 en 2 deze periode rustiger. Cursussen 3 is wel druk en Acro is zelfs helemaal vol.                  
We hopen dat de herfst weer gezellig druk wordt met veel nieuwe cursisten. Zegt het voort! 
 
Het eerste feest was qua kosten binnen budget en had meer betalende bezoekers dan              
verwacht. 
De belangrijkste mijlpaal van 2019 is het lustrumfeest op 30 november. We hopen op heel veel                
mensen en een gezellige volle dansvloer! Er zullen ook meer betalende bezoekers zijn, maar              
hoeveel is erg onzeker: 100 of 350? De kaartjes worden deze keer wat duurder en er gelden                 
geen introducé-prijzen. 
Locaties in Amsterdam groot genoeg voor vele honderden dansers zijn in deze tijd moeilijk te               
vinden en vrijwel onbetaalbaar. Gelukkig is er veel extra geld gereserveerd. Desondanks kan             
het zijn dat uiteindelijk het budget wordt overschreden. Onze reserve is gelukkig groot genoeg              
om dergelijke tegenvallers op te vangen! 
 
De subsidie van de gemeente is opnieuw voor twee jaar toegekend. 
De zaalhuur wordt hoogstwaarschijnlijk duurder. Dat was al aangekondigd, maar uitgesteld           
totdat de vloer was opgeknapt. 
Voor Terschelling zetten we wat lager in qua aantal deelnemers, wat kosten scheelt, maar we               
hopen natuurlijk op een gezellig grote groep. Schrijf je in vanaf morgen! 
2019 zal heus nog wel onvoorziene kosten met zich meebrengen. Maar zoals het er nu naar                
uitziet verwachten we maar liefst €3500 toe te kunnen voegen aan de lustrumvoorziening:             
alvast voor ons 40-jarig bestaan! 
 
Tessa: Lesgeld telt minder, maar er zijn geen andere aanbieders gekomen of dat mensen              
weggaan. Ik vind de daling van het lesgeld niet realistisch. 
Michel: Beetje laag ingeschat maar omdat we nu zoveel inkomsten hadden van lesgeld dat              
komt waarschijnlijk niet nog een jaar zo. Maar misschien wordt dit meer. 
 
[Er gaan twee mensen weg] 
 
 
Verwachting 2020 
 
Veel hangt af van de animo voor de cursussen, hoe lang leden lid blijven en hoeveel mensen                 
naar onze feesten komen. Hopelijk helpt het lustrumfeest bij al deze factoren! 
De verwachting is dat we geen verlies zullen draaien en €2500 kunnen reserveren voor het               
volgende lustrum in 2024. 
 
[Jennifer en Willem gaan weg] 
 
8. Mededelingen bestuur 
 
Borgerstraat 
Zoals jullie gemerkt hebben is de vloer in studio 2 vernieuwd. We hebben ons er hard voor                 
gemaakt dat de verhuurder een oplossing zou bieden voor de slechte vloer. Zo slecht dat er                
eigenlijk niet meer gedanst kon worden. Hierin hebben we samen opgetrokken met de overige              



huurders. Voorlopig zit er helaas niet meer in, dus we zullen het waarschijnlijk nog moeten doen                
met de vloer in zaal 1B (bij de bar). 
 
Even was het onzeker of de Borgerstraat beschikbaar zou blijven, maar voorlopig zijn we nog               
zeker van deze locatie. Door de moeilijkheden met de vloer, de onzekere toekomst en de wat                
passieve verhuurder staan we meer open voor alternatieve locaties en zijn er ook actief op zoek                
naar. Dat we drie zalen en een bar nodig hebben voor niet al te veel geld maakt dit niet                   
eenvoudig. Suggesties en hulp zijn welkom. 
 
Lydia: Is het een idee om die €3.000 te besteden aan een makelaar?  
Michel en Ilze; Laten we het de eerstvolgende vergadering daarover hebben. Het is heel lastig               
om een geschikte locatie te vinden. 
Tessa: Een verhuizing doet echt wat met je ledenbestand. Soms wordt het meer maar het kost                
je ook veel leden. De plek is ook belangrijk. 
Huib: We kunnen de buffer ook bewaren en in onderhandeling gaan met de verhuurders, we               
willen langer blijven en kunnen dan meer betalen. Korte-termijncontracten willen we niet. We             
willen zekerheid en zijn daarvoor bereid meer te betalen. 
 
 
Rock ‘n Roll Street Terschelling 
Op 6, 7 en 8 september gaan de voetjes weer van de straat op Rock ‘n Roll Street Terschelling.                   
We hebben een verblijf geboekt bij Jort. Zijn boerderij is nu voor het derde jaar op rij ons                  
toevluchtsoord op fietsafstand van het feestgedruis. Leden kunnen voor €75 mee, voor            
niet-leden is de prijs iets hoger. 
 
De reis van en naar Terschelling regel je zelf, net als de toegang voor het festival, je vervoer op                   
het eiland en de lunch. Al het overige is voor je geregeld: slapen, avondeten en ontbijt. Vanaf                 
morgen is de inschrijving geopend! 
 
 
9. Wisseling bestuursleden 
 
Het bestuur coördineert de commissies en zet een algehele lijn uit. Het maken van de agenda                
(denk aan lesdagen, feesten en andere activiteiten), organiseren van de ALV, rock ‘n borrel, het               
weekend Terschelling en de actievelingendag. Daarnaast beheert de penningmeester, Michel,          
de kas en de ledenadministratie. Guido en Ilze beantwoorden de mails met vragen van              
(toekomstige) leden en houden we contact met de locatie verhuurder over onze eisen en vragen               
over het pand. Kortom: een heel divers pakket aan taken. Vind je het leuk om een lijn uit te                   
zetten waarover Gel zijn koers vaart: er is een plek in het bestuur (Barend stelt zijn plek                 
beschikbaar) en in november komt er een tweede plek vrij (Ilze legt haar taken na het lustrum                 
neer). Wie o wie? 
 
Omdat vorig jaar de grootst mogelijke minderheid reeds is afgetreden, vinden er dit jaar geen               
gedwongen wisselingen in het bestuur plaats. 
 
Taken bestuur: rock n borrel, actievelingen dag, ALV, contact verhuur, penningmeester, mail            
beantwoorden, algemene vragen beantwoorden. 



Ilze: We zijn een vereniging met z’n allen en als bestuur zorgen we er ook voor dat het zo blijft.                    
Je brengt het initiatief. Je stuurt de vereniging aan. 
Guido: Wat is het effect als je dingen niet doet? 
Ilze: Dan gebeurt er niets. 
Esther: Komt hier nog een mail over over aanmeldingen bestuur? 
 
Geen aanmeldingen. 
 
10. Rondvraag en afsluiting 
Thijs: Kunnen we dansen? 
 
Voorzitter Huib Kneepkens sluit de vergadering met een dankwoord aan alle aanwezigen om             
22.16 uur. Volgende bestuursvergadering in Frankrijk: ? Actievelingendag wijn maken? 
 
Er is een drankje voor iedereen en het vrijdansen kan beginnen! 


