
Algemene Ledenvergadering Gel
26 oktober 2021

Aanwezige bestuursleden: Huib, Michel, Ronald, Bo
Afwezige bestuursleden met afbericht: Karin
Aanwezige overige leden: 36
Leden via Google Meet: 2 (Ilze en Erik)

Opening en goedkeuring notulen vorige ALV
Alle aanwezigen krijgen een drankje van Gel. De voorzitter opent de vergadering om 21:20
uur. Hij heet de aanwezigen welkom én de leden die niet fysiek aanwezig konden zijn maar
wel meedoen via een videoverbinding.

Het bestuur toont de agenda voor vanavond.

Wie heeft op- of aanmerkingen over de notulen van de ALV van 29 september 2020?
Niemand, de vergadering keurt ze goed.

Wie o wie?
Het bestuur stelt zich voor: Huib, Michel, Ronald, Bo en (helaas afwezig) Karin.
Hierna worden de commissies gepresenteerd en toegelicht:

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

● Muziekcommissie: Ronald, met recente toevoeging van Vito
● Feestcommissie: Amber, Rosa, Ronald, Jennifer, Elai en Alison, onlangs versterkt

met Frederike
● PR-commissie: Amber, Celine en Michel, met hulp van Katja en Pi
● Nieuwe WELKOMmissie: Tessa, Amber, Celine, Bo en Michel
● Opgeheven barcommissie: Renée, Lydia, Vito, Frederike, Katja, Pi en Iwan
● Gestopt zijn verder: Femke en Ying Kit

Totaal nu 24 actieve Actievelingen.
Een groot applaus voor alle huidige en voormalige Actievelingen van Gel!

De Actievelingendag is van oudsher het moment om onze vrijwilligers in het zonnetje te
zetten en kanjers die niet meer actief zijn te bedanken voor hun inzet. We hopen dit weer
gauw te organiseren.



Jaarverslag: terugblik 2020
Het is lang geleden en het lijkt nog veeeel langer geleden, maar 2020 begon… onbezorgd!
We plaatsten vol vertrouwen een ‘advertorial’ in de 50+-krant. Met het lustrumfeest nog in
het geheugen hielden we op 5 januari de Rock 'n' Borrel in het Polanentheater, met bubbels
en hapjes en dj Edwin en veel dansen.
Toen gewoon de winterlesperiode (78 betalende cursisten: gemiddeld 10 paren per cursus),
in de Borgerstraat, met wisselen van partner, vrijdansen op muziek van dj Ronald, drankjes
aan de bar, etc.
De Actievelingendag (van 2019) leidde onze vrijwilligers langs allerlei gezellige activiteiten,
hapjes en drankjes.
Eind februari kwam Rockadile spelen! Vito had flink veel barvoorraad gehaald. De bar deed
alles met pin, handig voor de penningmeester.

Maar toen: les 10 (17 maart), die hebben we niet meer gegeven. En natuurlijk geen feest
'Lentekriebels' met de Torello's in het Zonnehuis. :-(
Helemaal geen lessen meer in het voorjaar en zeker geen feest in juni. Lockdown... Met
filmpjes op Facebook probeerden we je nog een beetje in beweging te houden.

Na de zomer leek het even beter te gaan. We begonnen met opwarmworkshops (25
augustus), nog zonder vrijdansen. Terschelling sloeg wel ‘een jaartje’ over. De lessen
konden weer en zelfs vrijdansen, maar met afstand, vaste partner en handgel en zonder bar.
Veel mensen vonden het spannend, toch is er (zover bekend) niemand besmet.
Na de les van 29 september hielden we zelfs een fysieke (verlate) ledenvergadering! Met de
nieuwe beamer, die verder niet uit z'n koffer is geweest. Behalve een illegaal drankje bij de
ALV bleef de barvoorraad onaangebroken. Uiteindelijk ging alles naar de voedselbank, met
dank aan Karin en de rest van het bestuur.

De volgende les (les 6) bleek ineens de laatste voor lange tijd, want groepslessen binnen
voor volwassenen werden verboden. En opnieuw geen feest natuurlijk in het najaar.
Iedereen kreeg een periode contributie cadeau, het aantal leden daalde iets tot 310.
Post Castelijn had het moeilijk, maar bleef best schappelijk met de zaalhuur: we hebben 19
keer betaald en 16 keer gebruikt.
Bo had prachtige plannen voor het verbeteren van de sfeer van de locatie: een mooiere
bar/balie, de dansvloer repareren, een fantastische dj-booth... Hij tikte hiervoor een
werkende (cd-)jukebox op de kop, die heeft in de Borgerstraat niet echt dienst kunnen doen.
De verhuurder was bang voor controles. We mochten ook na corona geen bar meer voeren.
Een aangeschaft steekwagentje bleek zinloos en we gingen op zoek naar een andere plek.

Eind 2020 verstuurden we een kerstkaart (ontwerp: Thijs) mét een leuke muzikale toegift,
zodat iedereen thuis kon blijven oefenen! De bestandsnamen klopten niet: kom hem ruilen.
Er kwam in 2020 natuurlijk niks van een Actievelingendag. Wel is met de Actievelingen eind
maart 2021 een on-line Meet gehouden, met fysieke bubbels en knabbels (dank Karin). Een
verlaat soort 'Actievelingendag 2020', bij gebrek aan beter...



Het grote nieuws bij die Meet was natuurlijk... DE NIEUWE LOCATIE! Hierover straks meer.

Financieel verslag 2020
Het woord is eerst aan de kascommissie. Deze keer hadden zich aangemeld Anouschka
Glas en Erik Gimbergh.
Erik laat het woord aan Anouschka, zij meldt dat er geen bijzonderheden zijn te melden over
de kascontrole en dat alles klopt.

De lockdowns en maatregelen hadden veel invloed op Gel: veel minder lessen (en
vrijdansen), geen feesten of andere activiteiten, geen bar meer. Onze trouwe leden hebben
we bedankt voor hun steun met de contributie-opschuif en de kerstkaart.

De afgebroken herfstperiode moest na 2020 worden afgerond. Hiervoor is geen voorziening
gemaakt. Zoals we straks zien draagt dit bij aan een verlies in 2021.

Behalve beamer en jukebox heeft het bestuur weinig bijzondere uitgaven gehad. Ondanks
alle tegenslag kunnen we gewoon €3000 toevoegen aan de lustrumvoorziening. De €274 die
overblijft komt bij de reserve, die groot genoeg is om deze bijzondere tijden op te vangen.

De penningmeester vraagt akkoord voor de voorziening en bestemming van het overschot.
De vergadering gaat akkoord.

De Kompaszaal
Zoals gezegd mochten geen drankjes meer worden geschonken. Bandjes mochten
misschien nog wel, maar zonder bar... De verhuurder had geen geld voor een nieuwe vloer
en hield vast aan een kaal interieur zonder uitstraling. Al met al genoeg reden om te zoeken
naar iets nieuws.

Met dank aan Eveline (van Dick) is er uitgebreid gekeken en gesproken bij Loetje aan het IJ.
Een prachtige locatie, maar ze konden ons toch niet genoeg zalen beloven. Na rondkijken
naar andere opties werd de Kompaszaal concreet: Ying Kit was vrijwel rond als nieuwe
uitbater. Uiteindelijk werd dit toch gegund aan Teodora en Jasper. Ook zij hebben een grote
passie voor partnerdansen en er zijn allerlei plannen om er een succes van te maken.

Voordelen van de Kompaszaal zijn:
- Stijl en sfeer zijn origineel ’50s!
- Synergie van andere dansen en bands
- Voldoende zalen
- Bediende bar, later ook maaltijden?
- Betaalbaar
- Parkeren goedkoper, met de pont zelfs gratis
- Vertrouwen in de uitbaters



Enkele nadelen:
- Ander deel van Amsterdam past niet iedereen
- Niet alle ‘zalen’ zijn even geschikt voor lessen
- Hogere huur, ook door BTW

Er zijn goede afspraken gemaakt, ook voor 2022. Voor daarna is het nog onzeker of de
Kompaszaal rendabel wordt. Iedereen kan zelf bijdragen aan hun succes: kom naar
activiteiten en stuur je vrienden ook! Aanstaande zaterdag zouden Dry Riverbed Trio en
opnieuw Doctor Velvet komen, maar Teodora meldt aan de vergadering dat dit wordt
uitgesteld tot 2022.

2021: weer een raar jaar
We zijn heel blij dat we nu, na twee lockdowns en een verhuizing, weer cursussen kunnen
geven. Voor de zomer waren er 2 cursussen, om de herfst van 2020 zoveel mogelijk af te
ronden. Mensen die een jaar geleden begonnen met cursus 1, konden in september
opnieuw beginnen met 50% korting op het lesgeld. Er worden nu 3 cursussen gegeven.
Eindelijk zijn er weer veel nieuwe leden! We vertrouwen erop dat dit doorzet. Straks kunnen
we hopelijk weer 4 cursussen tegelijk geven. Help mee door flyers te verspreiden en je
enthousiasme!

Volgend week worden hernieuwde maatregelen aangekondigd, de gevolgen van Gel moeten
nog blijken. Veel lesgevers zijn bezorgd over het virus. Veel van hen zijn er ziek van
geweest, soms zelf vaker en ondanks vaccinatie! Besmetting kun je niet 100% voorkomen,
maar onze vrijwilligers moeten zich natuurlijk wel veilig blijven voelen. Het bestuur is trots en
blij dat ze jullie weer graag leren dansen.

Vlak voor de zomer hadden we Driftin’ Piano’s en (gegeven de beperkingen) een volle zaal.
Onlangs kwam Doctor Velvet de boel op stelten zetten, ook dat was een swingend succes!

Het festival op Terschelling ging weer niet door, toch ging Gel er met een kleine groep heen.
Het streven van 14 personen is niet gehaald, maar bij afzeggen kregen we onze aanbetaling
toch niet terug en opnieuw uitstellen kon ook niet. Nu hadden we in elk geval een heel
gezellig weekend, mét dansen op straat! Hiervoor is een draagbare box aangeschaft, ook
voor gebruik in de cursussen.
Eén van de aanwezigen merkt op dat ze de indruk kreeg dat het een bepaalde, beperkte
groep is die gaat namens Gel. Verschillende aanwezigen (waaronder de voorzitter) leggen
uit dat dat zeker niet zo is en ook dit jaar was het een zeer diverse samenstelling van actieve
en gewone leden, niet-leden, dansers. niet-dansers, jongeren en ouderen. Het signaal wordt
ter harte genomen.

Er zijn plannen voor éindelijk weer een Actievelingendag. Of dat in 2021 lukt is onzeker,
anders hopelijk begin 2022.



En tenslotte natuurlijk 20 november: het eerste feest na 2 jaar, Welcome Aboard! De
reserveringen gaan hard, voor leden is een mail sturen genoeg. Wel QR-code.

Akkoord opschuiven contributie
In verband met de niet gegeven feesten en beperkte kosten besloot het bestuur ook dit jaar
tot een goedmaker: de contributie weer een periode doorschuiven. Dit vergroot natuurlijk het
verlies over 2021, maar onze reserve kan het zeker aan! Na het bekijken van de begroting
(zie onder) gaat de vergadering hiermee akkoord.

Begroting 2021
Door uitstel van deze ledenvergadering ligt de ‘begroting’ van dit jaar al vrijwel vast. Maar
met het feest en de Actievelingendag kan nog van alles gebeuren!

De zaalhuur ging door de verhuizing omhoog. We betalen dezelfde lage huur als in de
Borgerstraat, maar we moeten helaas 21% BTW betalen door een keuze van de eigenaar
(niet de verhuurder). Voor 2022 is ingestemd met een verhoging van 9%.

Er waren in 2021 veel minder inkomsten: cursusgeld alleen in de herfstperiode, iedereen
contributie-uitstel. Wel zijn twee afgeschreven koelkasten verkocht, met dank aan Ronald en
Huib.
Ondanks een vrij groot verlies willen we over 2021 toch €2000 toevoegen aan de
lustrumvoorziening: voor ons 40-jarig bestaan in 2024.
Nathalie vraagt of het bestuur grenzen heeft afgesproken voor de hoogte van de reserve. Dit
is niet zo, maar gemikt wordt op zo’n 2-3 jaar vooruit kunnen. De reserve moet niet veel
meer groeien, we doen echt ons best om geld uit te geven.

Wie wil in maart of april de boeken en rekeningen van 2021 een keer induiken met de
penningmeester? We zoeken twee leden voor de kascommissie en liefst nog een reserve.
Aangemeld hebben zich: Iwan Ebbing en Simone Tielrooij. Vito Hattem stelt zich reserve.

Vooruitblik 2022
We vertrouwen erop dat de meeste beperkingen achter de rug zijn, al blijft het onzeker. De
hoop is op gestage groei met veel oude en nieuwe leden bij lessen en feesten. Het streven
is om het laatste ‘normale’ jaar (2019) te overtreffen.

Wie weet kan de Rock ’n’ Borrel weer in januari, daar gaan we wel vanuit.
Ook Rock ’n’ Roll Street Terschelling kan hopelijk weer. Zet 9-11 september nu alvast in je
agenda! Wie weet er een groepsaccommodatie voor zo’n 25 personen? En wie wil helpen
met de organisatie?
Kim geeft aan dat ze connecties heeft op het eiland en wil helpen. Amber wil zich weer met
de organisatie bemoeien (kost slechts een paar uur vooraf) en misschien Kim ook wel.



Ten behoeve van (één van) de feesten in 2022 wordt een bijdrage gevraagd van het Rock
Solid Fund. We krijgen €4000 per jaar subsidie van de gemeente. Het lustrumfeest (2024)
moet wel een aparte begroting, maar kan dan misschien ook een evenementsubsidie
krijgen. We willen zelf in 2022 minstens €2000 reserveren voor het volgende lustrum. Als het
meezit lukt dat zonder verlies.

Arnout geeft aan dat, als er zoveel geld ‘over’ is, het goed is de uitbaters van de
Kompaszaal financieel te steunen in hun avontuur. Er komen verschillende suggesties en de
Rock ’n’ Borrel kunnen we hier houden. Teodora zelf vertelt de vergadering dat ze hulp kan
gebruiken bij een nieuwe vloer in de hal beneden.

Het coronatoegangsbewijs (CTB)
Uitgelegd wordt wat de regels zijn om het coronatoegangsbewijs (QR-code) te moeten
controleren. Deze zijn niet eenduidig, maar de Kompaszaal beschouwt zich als horeca en wil
geen afscheiding van ‘het horecagedeelte’, dus moeten we sowieso QR-codes scannen.

Alle bezoekers moeten een CTB laten zien. Wij moeten verplicht alle bezoekers 13+
controleren (14+ ook ID).
Maar werknemers, vrijwilligers, artiesten hoeven het niet. Zijn ze ongevaccineerd, dan
krijgen ze wel een dringend advies vooraf te testen.
Er is geïnformeerd bij en overlegd met verschillende instanties. NOC*NSF is de meest
relevante en zegt het als volgt:

- Medewerkers/vrijwilligers hoeven geen antwoord te geven
- Het is niet mogelijk een medewerker/vrijwilliger te verplichten tot vaccineren/testen
- Strenger zijn mag, maar niet qua vragen naar CTB

Hierom en omdat bestuur en lesgevers veel geven om de veiligheid bij Gel, is afgesproken
dat vrijwilligers die geen QR-code tonen wordt gevraagd:

- alsjeblieft, test dan jezelf elke keer!
- alsjeblieft, niet getest, dans dan niet met anderen!
- alsjeblieft, vertel met wie je wel danst dat je geen QR-code hebt

Hierop komen veel reacties. Verschillende aanwezige cursisten geven aan dat ze het
vreemd vinden, sommigen schrikken ervan dat vrijwilligers mogen weigeren. Uitgelegd wordt
dat we ons aan de wet willen houden, die deze uitzondering voorschrijft (Wet publieke
gezondheid, hoofdstuk Va paragraaf 3a artikel 58ra). Tessa geeft aan dat ze het belangrijk
vindt dat vrijwilligers worden behouden voor de club. Er wordt gesproken over (het gevoel
van) veiligheid, over het gelijk behandelen van alle leden inclusief actievelingen, maar ook
over de mogelijkheid van de kantonrechter. Teodora adviseert de vergadering (als jurist) dat
een rechter het toch eisen van QR-code van iedereen waarschijnlijk niet zou veroordelen.

Na veel discussie over en weer wordt gestemd onder de overgebleven aanwezigen. Het
voorstel is, ondanks dat de wet het lijkt te verbieden, de vrijheid te nemen om van iedereen,



inclusief alle actievelingen, een QR-code te eisen. Dit voorstel wordt aangenomen met 23
stemmen voor, 5 stemmen tegen en 3 onthoudingen.

Voorzitter Huib geeft aan dit besluit onwettig te achten.

Wisseling bestuursleden
In 2020 traden er drie bestuursleden af, dus dit jaar hoeft dat niet. Wel is er ruimte voor extra
bestuursleden, tot maximaal 7.

Huib treedt af in verband met het aangenomen voorstel en motiveert dit. Ronald bezint zich
nog op zijn positie in het bestuur en zijn andere werkzaamheden bij Gel. Verschillende
aanwezigen geven aan de gang van zaken heftig te vinden en verdrietig te zijn over de
mensen die zich inzetten voor de club.

Nu het bestuur met (hooguit) 4 mensen blijft is minstens een extra lid nodig. Gezien de
huidige samenstelling zijn vooral vrouwen niet-mannen van harte welkom!

Anouschka geeft aan dat ze wel in het bestuur wil, omdat het nodig is. De vergadering stemt
hiermee in, met 1 stem tegen. Op de vraag of het een bezwaar is dat partners samen in het
bestuur zitten komt een ontkenning: de statuten verbieden dit niet en het is ook in het
verleden vaak voorgekomen.

Rondvraag, afsluiting en tijd om te dansen!
Wie heeft er nog een vraag, voorstel of opmerking?

Er komen complimenten over de inhoudelijke discussie. Gjalt bedankt de aftredende
bestuurder(s) voor hun verdiensten en krijgt bijval. Amber bedankt Michel.

Bij gebrek aan een voorzitter sluit de penningmeester ten slotte de vergadering rond 23:15
uur.


