
Algemene Leden Vergadering GEL
29 september 2020

Aanwezige bestuursleden: Huib, Michel, Ronald
Afwezige bestuursleden met afbericht: Ilze, Jennifer, Femke (volgen via afstand werkte
helaas ook niet)
Aanwezige leden: 22
Online aanwezig: 2 (Amber en Michiel)

Opening en goedkeuring notulen vorige ALV
De voorzitter opent de vergadering om 21:15 uur.
Het bestuur toont de agenda voor vanavond.

Is er iemand die op- of aanmerkingen heeft over de notulen van de ALV van 16 april 2019?
DE ALV KEURT ZE ANONIEM GOED.

Wie o wie?
Het bestuur stelt zich voor: Huib, Michel, Ronald. Ilze, Femke en Jennifer kunnen er helaas
niet zijn.
Hierna worden de commissies gepresenteerd en toegelicht:

● Lesgevers: naast Ilze, Michel en Femke ook Bo, Anouschka, Arnout, Arnoud,
Daphne, Michiel, Thijs, Tessa, Esther, Marianne en Celine en sinds kort ook Erik en
Amber

● Muziekcommissie: Ronald
● Barcommissie: Renée, Lydia, Vito, Frederike, Katja, Pi en Iwan
● Feestcommissie: Femke, Jennifer, Ronald, Ying Kit, Rosa, Amber, Aileen en Alison
● PR-commissie: Femke en Amber

Totaal 30 actieve Actievelingen!
Gestopt zijn Guido, Irina, Ilona, Johan, Renske, Merel, Dennis, Ender en Chatani.

Een groot applaus voor alle Actievelingen van Gel!

Wie actief is of was en nog geen Gel-polootje heeft, mag er eentje uitzoeken in de zak in de
stellingkast.

Jaarverslag: terugblik 2019
Natuurlijk is er in 2020 veel gebeurd en veranderd; daarover later meer.

2019 begon, alweer heel lang geleden, met de …? Rock ’n Borrel!



Het bestuur was voltallig met Ilze, Michel, Huib, Femke, Guido, Ronald en na de vorige ALV
ook Jennifer. Er is weinig fysiek vergaderd, veel vaker digitaal overlegd. Guido is gestopt in
november.

Er waren in 2019 nog steeds veel cursisten, alleen wat minder in het voorjaar (ondanks volle
Acro). Gemiddeld 11 betalende paren per cursus met opvallend veel studenten. Het aantal
leden steeg (hierdoor, maar ook het verloop valt mee) tot ruim 320! Erik is helemaal
ingewerkt als lesgever en daarna ook Amber. Blij mee!
De bandjes tijdens elke cursus zorgden voor veel extra gezelligheid.

In 2019 had Gel drie heel verschillende feesten. Eerst met T-Men & Miss Ella in het
Zonnehuis: een goed bezocht en gezellig Carnaval! Toen Summer Shakin’ in de
Kompaszaal, een bloedheet feestje waar Mischief een gitaarsnaar brak en naar huis kon
aan de praat kreeg. Gelukkig redde dj Ronald de avond. Heel veel dank aan de
feestcommissie, daar lag het zeker niet aan!
Ten slotte natuurlijk het lustrumfeest: Gel 35 jaar op de planken, in het Compagnietheater.
We hadden At’s Crazy Record Hop, The Haystack Hi-Tones, Reyford’s Raiders en allerlei
activiteiten. Het organiseren was een hele klus, maar uiteindelijk is het gelukt onder leiding
van Ilze! Het was een heel geslaagd feest, al viel het aantal bezoekers wat tegen: totaal zo’n
330 (200 leden).

Een groep van 28 mensen is namens Gel naar Rock ’n Roll Street Terschelling geweest.
Femke en Jennifer regelden alles en het was er weer heel gezellig!

De barcommissie breidde uit met veel enthousiaste mensen. Onder leiding van Guido en
Renée regelden ze de bar, de drankjes, de koelkast, het draadloze pinnen én mensen om
het te verkopen. Dankzij een strenge Guido is er weinig meer cash betaald, wat
administratie scheelde. Er zijn nieuwe trukenboeken gedrukt en ook best wat verkocht. Veel
dank, ook aan wie bardienst heeft gedraaid!

De Actievelingendag ‘van’ 2019 was pas in 2020. De 18 kanjers die mee waren hebben zich
de hele dag goed vermaakt!

Financieel verslag 2019
Het woord is eerst aan de kascommissie. Deze keer hadden zich aangemeld Michiel Hijzen
en Lydia Mennes.
Lydia doet verslag van de kascontrole.

Hoe meer cursisten, hoe meer leden en hoe meer vreugd! Ook financieel. :-)

De vorige ALV besloot de lesgeversvergoeding te verruimen tot anderhalf uur per les. Ook
kreeg een enkele lesgever een workshop/training vergoed, zoals op de ALV is
aangemoedigd.

Terschelling is goedkoper georganiseerd dan gepland, maar niet ten koste van de
feestvreugde!



Ook de Actievelingendag kostte minder dan begroot: dank Jennifer en Daphne!

De feestcommissie heeft met zuinige en creatieve plannen de uitgaven beperkt gehouden.
In juni hoefden we geen band te betalen, wat goed uitkwam met de zeer beperkte entree die
binnenkwam.
Het lustrumfeest heeft veel gekost, ook omdat we de bargarantie niet haalden. Maar toch
minder dan begroot door slimme ideeën en meevallende techniekkosten. De opgehaalde
entree was veel lager dan gedacht: 126 betalende bezoekers is wel meer dan op een
gewoon feest. Mede dankzij een gift van het Rock Solid Fund bleef de financiële schade
beperkt. Onze opgebouwde voorziening begint weer op 0, hoewel…

Het bestuur zelf was in 2019 weer heel zuinig. Al met al blijft er zoveel geld over, dat we niet
€3500 toevoegen aan de lustrumvoorziening, maar opnieuw €6000! Dan blijft er nog ruim
€3500 over voor onze toch al riante reserve. Deze buffer is nodig, zie straks 2020 en 2021.
HET VOORSTEL WORDT UNANIEM AANVAARD.

Wie ideeën en energie heeft voor het organiseren van extra activiteiten: er is geld voor!

2020: een bewogen jaar!
Het huidige jaar begon best goed. De Rock ’n Borrel was gewoon weer in het
Polanentheater, met DJ Swinging Rockin Daddy. De cursussen werden goed bezocht, met
gemiddeld bijna 10 (betalende) paren per cursus.

Maar toen kwam Corona. Aan het eind van de eerste lesperiode moesten we de lessen
stopzetten en ook feesten konden we niet meer geven.
Terschelling ging niet door, de reservering is doorgeschoven naar volgend jaar.

We zijn heel blij dat we nu weer cursussen kunnen geven. Op dit moment zitten ze naar
omstandigheden best goed vol, maar wel veel minder dan de afgelopen jaren.

Ook in ‘personele’ zin is het virus lastig: sommige lesgevers (vrijwilligers!) kunnen het risico
niet lopen. En als iemand snottert of bijvoorbeeld een ziek gezinslid heeft moet er ook
vervanging worden gevonden. Gelukkig zijn er meestal genoeg lesgevers in staat jullie de
truken te leren; applaus!

Akkoord opschuiven contributie
In verband met de niet gegeven feesten en beperkte kosten besloot het bestuur eerder tot
doorschuiven van de contributie voor een periode. Graag officieel hiervoor het akkoord van
de vergadering…
HET VOORSTEL WORDT UNANIEM AANVAARD.



Begroting 2020
Door het uitstellen van de ALV tot eind september ligt de ‘begroting’ van dit jaar al voor een
heel groot deel vast. Maar er kan nog van alles gebeuren natuurlijk.

De zaalhuur ging 15% omhoog naar €275 per avond. De uitgevallen voorjaarsperiode
hoefden we gelukkig niet te betalen! De verhuurder huurt op haar beurt van Ymere en moest
wel doorbetalen. Sowieso hebben ze als castingbureau veel last van de maatregelen, kan
dus zijn dat de tarieven blijven stijgen.

Er is sinds maart heel veel barvoorraad, dankzij Vito! Maar helaas: Post Castelijn wil geen
bar meer, want er is geen vergunning voor en er zijn nu meer controles. Dit is een groot
probleem! Hierdoor (en door het virus en het moeten ‘reserveren’) is het rustig bij het
vrijdansen. Dat noemen we nu ‘oefenen’...

Per vandaag zijn strengere maatregelen ingegaan. Amsterdam adviseert zelfs dringend
mondkapjes. Gel kan als sport/dansvereniging wel cursussen blijven geven. Maar de
lesgevers moeten zich wel veilig voelen en soms lukt het gewoon niet.
Het vrijdansen oefenen is even niet verantwoord, zelfs al mag het en is er genoeg ruimte. Na
de herfstvakantie kijken we verder.

Geen feesten betekent ook geen kosten. Helaas! De vrees is dat ook het laatste feest
(november) niet kan worden gegeven, daar wordt nog naar gekeken.

Ook de Actievelingendag is ongewis. Als we deze uitstellen tot begin 2021 boeken we de
kosten toch op 2020. Dan kunnen we eind 2021 nogmaals iets leuks doen. Dat verdienen
deze kanjers!

Ondanks alle onzekerheid verwachten we toch €3000 te kunnen toevoegen aan de
lustrumvoorziening: broodnodig voor ons 40-jarig bestaan in 2024! Het resultaat dit jaar blijft
dan vrijwel in evenwicht.

Wie wil de boeken en rekeningen van 2020 een keer induiken met de penningmeester? We
zoeken twee leden voor de kascommissie.
Aangemeld hebben zich: Erik Gimbergh en Anouschka Glas.

Vooruitblik 2021
Heel veel is onzeker. Mogen de lessen doorgaan? Met hoeveel cursisten? Wanneer kunnen
we weer feesten geven? Komt er wel iemand? Kan de bar hier ooit weer open? En een
bandje hier, mag dat ooit nog?

In de financiële verwachting gaan we uit van relatief weinig cursisten tot de zomer. We
hopen dat er in 2021 wel weer feesten gegeven kunnen worden. Misschien met minder
mensen. We vertrouwen erop dat leden lid zullen blijven. Bar en bandjes lijken in Studio
Borgerstraat definitief voorbij.



Terschelling mag hopelijk wel weer. Zet 10-12 september alvast in je agenda!

De subsidie van de gemeente gaat veranderen, het bedrag gaat sowieso iets omhoog. Voor
2023/2024 krijgt het lustrumfeest een eigen, aparte begroting om onder de €40.000 te
blijven, misschien zelfs met een eigen (evenementen)subside.

We willen in 2021 ondanks alles minstens €2000 reserveren voor het volgende lustrum.

Zeer afhankelijk van allerlei factoren verwachten we een overzichtelijk verlies in 2021. Zelfs
als dat hoger uitvalt heeft Gel genoeg reserve om dat op te vangen.

Locatie (Studio Borgerstraat)
Zoals gezegd mogen we geen bar meer voeren. Waarschijnlijk ook niet na de
Coronamaatregelen. Misschien is feestelijk vrijdansen met een bandje daarna wel mogelijk,
maar ja: zonder bar…
Naar aanleiding van de afwezigheid barvergunning en het verbod om drank te verkopen
ontstaat een levendige discussie. Edward (Schenk) stelt voor alle overtollige drank uit te
delen. Huib stelt voor alle niet-alcoholische drank tijdens de lessen uit te delen om er voor
zorg te dragen dat de cursisten voldoende vocht binnen krijgen. Helaas is dit alles net zo
verboden, zelfs het op voorraad hebben van drankjes… Erik wijst op de verantwoordelijkheid
van de vereniging (bestuur), ook richting de verhuurder.
Eveline en Marianne vragen of we mogelijk toch zelf een vergunning kunnen aanvragen. En
bijvoorbeeld een (werk)student de bar te laten draaien. Een klein groepje (Eveline en Dick?)
zal de consequenties hiervan in beeld te brengen. Kosten, personele consequenties,
opleidingseisen, relatie met hoofdhuurder, etc.

De vloer in 1B is al heel lang stuk en Post Castelijn doet daar verder niets aan. Bo wil voor
ze op zoek naar een betaalbare reparatie, maar met de huidige twijfels qua bar en zo ligt dat
even stil.
Qua sfeer is er ook al lang ontevredenheid hier. Ook daar heeft Bo ideetjes bij, die
vooralsnog stuiten op een klinisch NEE van de verhuurder. Hij wil de ruimte leuker maken
(“geen Scandinavisch Minimalisme”) en heeft voorgesteld dat we dat grotendeels zelf doen.

Al met al reden genoeg om actief op zoek te gaan naar een locatie die wél een bar heeft, of
toestaat, en twee of liefst drie zalen beschikbaar heeft op (in principe) dinsdagavond. Wie
heeft tijd om hiermee te helpen?
Er wordt een nieuwe Task Force Locatie in het leven geroepen bestaande uit Lydia, Ronald,
Erik, Eveline en Dick. Deze groep zal eventueel gebruik maken van een (ver)oude(rde)
inventarisatielijst van enkele jaren geleden die in de archieven moet worden opgezocht. De
Task Force rapporteert aan Huib en komt liefst voor eind december met aanbevelingen. Yin
Kit meldt dat wellicht de Kompaszaal binnen afzienbare tijd binnen (zijn!) handbereik ligt.



Wijziging studentenkorting
Al jarenlang geeft het USC studenten van universiteiten (of HvA) korting op lessen bij Gel.
De laatste jaren deden we zelf de controle, kregen we per student €10 terug op het
cursusgeld en kostte het ons dus de overige €3.

Terzijde: introducees van cursisten krijgen korting op de feest-entree (normaal €15), ze
betalen €10 of €5 voor studenten. Een pasje of iets anders wat het aannemelijk maakt is dan
genoeg en scholieren tellen ook.

Het USC is sinds de zomer gestopt met onze korting, omdat Gel geen vereniging is die zich
puur op studenten richt. Zo hebben ze een beter verhaal naar de UvA (hun geldschieter).
Sinds deze periode betaalt Gel de hele korting zelf. De eis van universiteit of HvA is
versoepeld.

Studenten zijn een welkome verjonging van de club en vaak ook actief. Deze korting lijkt dus
een goede investering. Vanaf 2021 kunnen we een nieuw tarief bepalen. Maar welk?

De penningmeester stelt de volgende regeling voor:
1. Scholieren en studenten krijgen korting op het cursusgeld
2. Deze is voor alle opleidingen gelijk
3. Namelijk €11 (€39 i.p.v. €50)
4. Een inschrijfbewijs tonen volstaat (foto hoeft niet meer)
5. Ook krijgen ze EENMALIG korting op de contributie
6. Namelijk €9 (€21 i.p.v. €30 bij incasso, anders €26 i.p.v. €35)

In principe moeten cursisten 18 jaar of ouder zijn, maar uitzonderingen zijn mogelijk.

Stemming over de punten 1-6 van dit voorstel:
ALLE PUNTEN VAN DIT VOORSTEL WORDEN UNANIEM AANGENOMEN.

Wisseling bestuursleden
Vanaf vandaag leggen zowel Ilze en Femke als Jennifer hun bestuursfunctie neer. Met heel
veel dank van alle leden!
In verband met verhuizing stopt Femke ook met de PR, feestcommissie en lesgeven. Ilze
hoopt te blijven lesgeven na haar bevalling. Jennifer blijft in de feestcommissie.
Aan de vertrekkende bestuursleden wordt MET LOF DECHARGE verleend. Zij zullen
worden uitgeschreven uit de KvK.

Het bestuur heeft dus behoefte aan nieuwe mensen! Er is nog ruimte voor twee tot vier
leden, waaronder de secretaris. Wie wil meedenken en mee-organiseren aan de leukste
dansclub die je kent?

De PR-commissie heeft ook plek voor extra hulp. Wie wil zich buigen over de nieuwsbrief,
site, Facebook, Instagram, flyers en andere promotie?



Celine meldt zich onder voorbehoud aan voor de PR-commissie. Zij zal pas per 2 januari
2021 mogelijk actief worden.

Stemming over nieuwe bestuursleden.
Nieuwe bestuursleden die zich ter vergadering aanmelden zijn Bo Thie en Karin Appeldoorn.
Zij worden door de vergadering MET UNANIEME STEMMEN BENOEMD EN
VERWELKOMD.

Rondvraag en afsluiting!
Wie heeft er nog een vraag, voorstel of opmerking?

Renée verhuist ook en stopt na jaren als coördinator barcommissie. Eveline en Dick gaan de
barcommissie versterken.

De voorzitter sluit ten slotte de vergadering om 22:45 uur en wenst Gel en haar leden een
gezonde en plezierige tijd!


