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1. Opening  

De ALV wordt om 20.15 uur geopend door Michiel Hijzen, voorzitter van Gel, met een 

introductie. De opzet van de ALV is wegens succes verlengd: er wordt gebruik gemaakt van 

een powerpoint en zaken komen beknopter aan de orde. Wanneer er vragen zijn kan er 

dieper op het onderwerp worden ingegaan. 

 

2. Goedkeuring notulen ALV 2015  

De notulen van de vorige ALV d.d. 24 maart 2015 worden unaniem en zonder vragen 

goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag 2015 

We zijn natuurlijk alweer een paar maanden bezig aan 2016, maar administratief sluiten we 

2015 af, Gel is weer een jaartje ouder geworden. In 2015 hadden we mooie feesten en veel 

succesvolle danslessen, maar financieel is 2015 minder goed verlopen. Voor het eerst in 

meer dan 10 jaar sluiten we namelijk af met een tekort: zelfs meer dan €7000. Iets wat 

gelukkig makkelijk is op te vangen uit onze reserve, die nog steeds heel gezond blijft. 

De inkomsten waren bijna €4500 lager dan begroot. Oorzaak van dit grote verschil is in de 

eerste plaats een onrealistische verwachting. Maar ook een teruggelopen aantal leden, 

cursisten (vanaf het voorjaar) en vrijdansers.  

 

● Dirk Boonzajer-Flaes: het is maar €100 euro minder inkomsten dan vorig jaar 

● Michiel Hijzen: daar komen we via de begroting zo op, omdat de inkomsten hoger 

waren ingeschat. 

 

Vooral de doorstroom naar cursus 2 was soms opvallend laag. Ook het aantal betalende 

feestbezoekers is sinds de zomer gedaald, al wijten we dat deels aan te soepele 

toegangscontrole. 

Om het tij te keren is er geïnvesteerd in leuke extra’s: luxe cocktails bij de ALV, een live 

band bij de eerste les na de zomer en inspiratie workshops voor de lesgevers. Door een 

misverstand was het Paasfeest nog leuker dan begroot! Tel daarbij op nog enkele kleine 

tegenvallers, zodat in totaal €2900 meer is uitgegeven dan voorzien... uit de winst van vorige 

jaren. 

 

De huur bedroeg (inclusief ALV en Rock ‘n’ Borrel) zo’n €8300 per jaar; in tegenstelling tot 

het Polanen rekent Kemna BTW (+21%). Kemna heeft sinds de vorige ALV foto’s 

opgehangen en plantjes neergezet, maar de locatie is nog steeds sober aangekleed. We 

hebben helaas nog geen goede alternatieve locatie kunnen vinden, ondanks het bekijken 

van wat opties. We zoeken verder, suggesties zijn welkom! 



Vergeleken bij de zaalhuur zijn de kosten voor lesgevers relatief laag, evenals de 

bestuurskosten (overhead), muziekcommissie en PR. 

Ook de bar merkte het teruglopende aantal dansers, maar droeg over 2015 toch ruim €800 

bij aan het resultaat. Er zijn minder mensen bij het vrijdansen, in het bijzonder mensen die 

geen lessen volgen. We controleren geen pasjes meer, al helpt dat niets. Maar ook cursisten 

blijven minder vaak en minder lang. Om de sfeer te verbeteren is in 2016 gestart met de bar 

in de danszaal. Als de baropbrengst toeneemt kan dat ten goede komen aan het feest 

budget. 

 

Om de begroting op korte termijn sluitend te krijgen nemen we een aantal maatregelen. Ten 

eerste worden budgetten verlaagd en gaat de jaarlijkse reservering voor het lustrumfeest 

over 2015 én 2016 terug naar €2000. Die was in 2014 juist verhoogd van €2500 naar €3000. 

Ten tweede gaan we weer subsidie aanvragen. 

Verder willen we een eerlijkere balans in het lidmaatschap: laat het lonen om Gel-lid te zijn! 

Bijvoorbeeld door de toegangsprijs voor feesten te verhogen. Daarnaast willen we het 

lesgeld verhogen. Daartegenover staat dat we de jaarlijkse contributie flink willen verlagen, 

mét een extra korting bij een doorlopende incassomachtiging. Dat laatste scheelt veel 

administratief werk, waardoor we energie overhouden om leukere dingen voor Gel te doen. 

Ook willen we de prijzen van de bar meer marktconform maken. De lage prijzen zijn leuk, 

zolang het goed gaat met de vereniging. Omdat de inkomsten nu aan de lage kant zijn willen 

we een deel opvangen met een kleine prijsverhoging: €0,50. De concrete voorstellen tot 

prijswijzigingen worden straks toegelicht en in stemming gebracht. 

Wat we niet te veel verlagen is het budget voor de actievelingendag, want we willen onze 

vrijwilligers graag op passende wijze bedanken voor hun inzet het hele jaar door! 

 

In 2015 is er een grote bestuurswisseling geweest. Clara en Aron zijn uit het bestuur gegaan 

en Michiel is gewisseld van functie: van penningmeester naar voorzitter. Michel is de nieuwe 

penningmeester en heeft ook een groot deel van de ledenadministratie op zich genomen. 

Iets waar hij overigens hulp bij kan gebruiken, bijvoorbeeld aan het begin van een cursus. 

Tot slot meldde Huib zich in het staartje van de vorige ALV aan als algemeen lid van het 

bestuur: heel waardevol. Gelukkig bleef Ilze waar ze was, want haar inzet voor de vereniging 

is onschatbaar! 

Ook andere commissies hebben grote veranderingen gekend. Dirk heeft een stabiele 

feestcommissie opgezet met daarin Dennis, Renske en Merlina. Wat verder niemand kan 

zijn ontgaan is het vertrek van DJ Rockin’ Daddy, Edwin. In overleg met het bestuur heeft hij 

zijn functie in de muziekcommissie helaas neergelegd, dus is er op dinsdag een DJ minder. 

Voor de continuïteit en variatie zien we graag weer versterking. De PR-commissie is 

eveneens gehalveerd: Jona is een eigen bedrijfje gestart en kon dit niet combineren met 

haar PR-taken (facebook, website). Marianne blijft over als enige PR-tijger en heeft dus hulp 

nodig! 

Alle openstaande vacatures komen straks nog langs... 

 

Vorige ALV is de facebookgroep Gellers besproken en hoe de communicatie hierop dient te 

verlopen. We hebben het idee dat de discussie over de gedragsregels goed ontvangen is en 

zien geen zaken meer waarop het bestuur actie dient te ondernemen. Fijn dat iedereen zich 

aan deze omgangsvormen houdt, dat heeft een positief effect op het onderlinge contact, 

zowel online als offline! 

 



● Jona van Breemen: grootste probleem is nu dat mensen cursussen van andere 

verenigingen/dansscholen gaan promoten, dat is eigenlijk niet de bedoeling. We 

hebben het soms in overleg toegestaan, als het ging om grote internationale 

cursussen. Er wordt dus wel degelijk achter de schermen nog gewerkt. Afgelopen 

maand zijn de gedragsregels nog aangepast met een regel over het posten van 

andere cursussen dan de GEL cursussen 

● Michiel Hijzen: Dat merk ik dus allemaal niet, zo actief ben ik op facebook! Maar 

grootste verschil met vorig jaar is dat het aantal persoonlijke aanvallen erg 

verminderd is. Daar hadden we de nieuwe gedragsregels voor opgesteld en dat lijkt 

positief uit te pakken. Er is minder negativiteit in de groep. 

 

Een vereniging zijn we samen. Veel mensen draaien bijvoorbeeld af en toe een bardienst, 

zodat iedereen aan dansen toe kan komen. Want dat is waar het bij Gel om blijft gaan: 

dansen! We willen als bestuur graag alle vaste vrijwilligers bedanken die dat mogelijk 

maken: de lesgevers, de feestcommissie, de barcommissie, de PR-commissie en natuurlijk 

de muziekcommissie. En dat doen we niet alleen nu, maar in september komt er weer een 

gezellige dag met leuke activiteiten en lekker eten als afsluiting. 

 

ALV over financieel verslag 

● Michel de Ruiter: opvallend detail: eerste periode 2015 was normaal, inkomsten zijn 

in periode 2&3 met 50% gedaald.  

● Dirk Boonzajer-Flaes: hoe was dat verdeeld in de jaren ervoor? 

● Michiel Hijzen: Destijds is de verdeling van de inkomsten niet bijgehouden, alleen het 

totaalbedrag. We registreren nu andere manier waardoor het bijhouden per periode 

wel mogelijk is. 

 

● Michel de Ruiter: We hebben meer uitgegeven dan vorig jaar. De lesgevers zijn 

bijgespijkerd, er is de laatste periode een bandje geweest voor de eerste les en de 

zaalhuur is omhoog gegaan, omdat Kemna wel BTW rekent. Dit deed Global Dance 

Lab niet. De begroting voor dit jaar is daarom niet sluitend, naast verlies over vorig 

jaar. Doel is om de begroting zo snel mogelijk weer sluitend te maken. 

● Dirk Boonzajer-Flaes: niet helemaal mee eens, we hebben 2x de jaaromzet op de 

spaarrekening. We hoeven niet per se te bezuinigen op bv de feesten. Van de 

spaarrekening kunnen we anderhalf jaar Gel verder draaien zonder dat een lid ook 

maar iets betaald.  

● Michel de Ruiter: De spaarrekening is 35.000, dus iets minder dan anderhalf jaar.  

● Huib Kneepkens: Als we de uitgaven en inkomsten gelijk houden aan 2015 (-€7500 

onder de streep), is het mogelijk om 5 jaar door te draaien, voor de spaarrekening op 

is en we de begroting wel weer sluitend te maken 

 

 

 

 

● Jona van Breemen: De vernieuwde ledenadministratie, waar we vorig jaar een 

akkoord voor gaven, levert die op wat gedacht werd dat het op zou leveren? Want 

ook dit kost geld aan onderhoud en beheer van de software. 

● Michel Hijzen: De ledenadministratie blijft altijd tijd kosten, maar het is zeker minder 

dan hiervoor. Het vorige systeem met Excel en vodjes was gewoonweg niet 



houdbaar meer. Het nieuwe systeem kost inderdaad een paar honderd euro per jaar, 

maar is zijn geld meer dan waard. Het proces waarbij mensen zich via internet 

inschrijven als lid of voor een cursus was even wennen, maar dat gaat nu erg goed. 

We staan als bestuur nog volledig achter deze beslissing. 

 

● Sebastiaan Siderius: Gekeken naar de inkomsten van de bar in 2014, zie ik dat de 

inkomsten daar 2x zo hoog zijn als de kosten. In 2015 is dat niet zo. Hoe komt dat? 

● Michel de Ruiter: In 2014 is de bar pas in de 3e periode begonnen en hoefde de 

voorraad dus ook niet zo hoog te zijn.  

 

● Sebastiaan Siderius: Ook de lesgevers hebben meer gekost in 2015 dan begroot. 

Hoe komt dat? 

● Michel de Ruiter: Afgelopen jaar hebben we veel cursussen gegeven waarbij niet 2, 

maar 4 lesgevers voor de groep staan (bv acrobatiek en voor het inwerken van 

nieuwe lesgevers). In de nieuwe begroting is de post voor lesgevers omhoog 

gegooid, ook vanwege de aankomende Gel DeLuxe cursus, waarvoor we ook 

docenten uit Groningen invliegen. 

 

Kascommissie: Lex Bruinsma verklaart namens de kascommissie dat de boekhouding is 

gecontroleerd en goedgekeurd (hiervan is een verslag toegevoegd aan de boekhouding van 

2015). Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan die door de penningmeester zijn 

doorgevoerd. De nieuwe kascommissie voor 2016 bestaat uit Dirk Boonzajer-Flaes en 

Lex Bruinsma. Om een risico op ‘corruptie’ te voorkomen maakt Huib Kneepkens de 

opmerking dat ze het hierna nog maar 1x mogen doen (=3x totaal), dan zijn anderen aan de 

beurt. 

 

4. Vacatures 

Bestuur: algemeen bestuurslid. Voor een functioneel bestuur zijn een voorzitter, 

penningmeester en secretaris nodig. Er is dan echter nog ruimte voor bijvoorbeeld iemand 

die de ledenadministratie doet. Mensen die meedenken met de vereniging zijn altijd welkom. 

Aanmeldingen: Lydia Mennes 

 

PR-commissie: PR-tijger. Dit is een leuke en belangrijke functie. Vanwege persoonlijke 

werkzaamheden is Jona gestopt met de PR-commissie. Wie helpt Marianne met het 

bijhouden van de site en Facebook? (Applaus voor Marianne; Huib zijn hele dag is goed als 

hij een lief berichtje van Marianne ziet) Dan kan zij zich meer focussen op het maken van 

een geweldige GMS. Creatief met grafisch talent is wel gewenst. Aanmeldingen: geen 

 

● Esther Miskotte: Vroeger hadden we de Gelatine, het clubblad, deze had ook erg 

leuke rubrieken. Kunnen leden niet meer input geven voor de GMS? 

● Marianne Kuijper: ja, graag.  

● Michiel Hijzen: Uitleg over Gelatine voor leden die hier geen weet van hebben. De 

rubriek over Gel leden was een hele leuke. Maar er stonden bijvoorbeeld ook 

patronen voor pettycoats in. En oude reclames uit de jaren ‘50.  Daarvan kunnen we 

best wat meer dingen terug laten komen. 

● Ronald Delsman: Kees Enzeler mailt een paar keer per week een mail met 

interessante Rock ‘n Roll weetjes en zaken. Daar kunnen wij best af en toe wat van 

overnemen, zodat het ons iets minder moeite kost om de GMS vorm te geven 



● Dirk Boonzajer-Flaes: Er staat ook altijd een kalender van Rock ‘n Roll evenementen 

in de GMS, dat is heel fijn. Die evenementen halen we van de Boppin Around 

agenda, waar onze feesten tegenwoordig niet meer opstaan! Ik geef wel altijd de 

data door, maar, maar meestal worden ze dus niet op de kalender gezet. Ga nog 

navragen waarom niet, want dat is ook weer bekendheid voor Gel! 

 

Muziekcommissie: muziekfreak. Na het vertrek van DJ Edwin staat ook Ronald nu zonder 

support. (Hij is er altijd! applaus) Lijkt het je leuk om mee te denken over de bands, 

misschien een keer te draaien op het feest of andere ondersteunende functies hierin te 

vervullen? Aanmeldingen: geen 

 

Barcommissie: barheld. 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, ben je meer dan welkom bij de barcommissie! Aanmeldingen: geen 

 

Dirk Boonzajer-Flaes stelt voor om een locatiecommissie op te richten.  

● Daphne Vogel stuurt locatielijst van de vorige zoektocht op om hem van een begin te 

voorzien.  

● Marianne Kuijper biedt aan om te helpen met zoeken, maar wil hierin gerichte 

opdrachten van Dirk.  

● Jona van Breemen vraagt zich af of vertrekken uit de Borgerstraat wel nodig is.  

● Huib Kneepkens benadrukt de kwaliteiten van deze locatie: goede zalen waarin onze 

lessen tot hun recht komen.  

● Michiel Hijzen meldt dat er een enquête gepland staat, gemaakt door lesgevers 

(Esther Miskotte & Edwin Boom), waarin wordt gevraagd om de wensen van de 

leden mbt het vrijdansen/waarom gaan mensen vroeg weg? Dit is een mooi startpunt 

om te kijken of van zaal wisselen nodig is, of dat we hier iets kunnen aanpassen.  

● Jona van Breemen heeft laatst een enquête gemaakt voor haar werk en stuurt 

nuttige vragen op naar de lesgevers.  

● Marieke Kolkman denkt dat het goed is om de enquête niet alleen naar de huidige 

cursisten te sturen, maar ook naar de leden die niet (meer) komen vrijdansen.  

● Sebastiaan Siderius benadrukt dat informatievoorziening naar (vooral nieuwe) leden 

beter kan. Eerste contact is site, daar moet duidelijk zijn dat wij geloven dat je niet 

alleen leert dansen met de lessen, maar ook vooral door het vrijdansen. Creëer 

binding door in de eerste cursus iets met alle cursisten te doen, ga desnoods bowlen. 

Er zijn veel ideeën om het vrijdansen aantrekkelijker te maken maar niet de mensen 

om het uit te voeren. Een actievere vereniging krijg je alleen als mensen er binding 

mee voelen. Als nieuw lid kan ik melden dat de communicatie dat nu niet uitstraalt.  

● Michiel Hijzen bedankt alle input. 

5. WIJZIGINGEN 

a) Entree vrijdansen van €3 naar €0 

STEMMING: Unaniem aangenomen (21) 

 

b) Contributie van €40 naar €35/€30 & feestentree van €10 naar €15 

STEMMING: Dirk Boonzajer-Flaes & Renske Kamperman stemmen tegen (2). Overige 

aanwezigen stemmen voor (19). 

 

Discussie: 



Bestuur geeft redenen: meer leden trekken, die langer lid blijven. Leden eerlijker 

behandelen, het moet lonen om lid te zijn, nu betaal je als lid eigenlijk meer voor de feesten 

dan mensen die geen lid zijn.  

Jona van Breemen vraagt waarom we als Gel meer leden zouden willen hebben en of het 

aantal leden zo drastisch is gedaald. Bestuur antwoordt dat dit vaste inkomsten zijn om de 

feesten te organiseren en vrijwilligers uit te werven om de vereniging draaiend te houden. 

Leden zeggen voor het nieuwe jaar niet meer op, maar laten simpelweg niets meer horen. 

We schrijven ze dan uit. Is niet heel erg veel, maar wel substantieel. Lidmaatschap is 

binding en betekent dat je op z’n minst de intentie hebt om meer feesten te bezoeken.  

● Dirk Boonzajer-Flaes is het hier niet mee eens. Hij vindt onze feesten geen 15 euro 

waard, en krijgt als feestcommissie ook nog eens minder budget om ze te 

organiseren in de huidige begroting. Hij denkt dat we hierdoor mensen afschrikken.  

● Arnout Lansberg meldt dat €15 geen gekke prijs is, als je vergelijkt met Lindyhop 

feesten, daar wordt gemakkelijk €30 gevraagd.  

● Bestuur brengt hier tegenin dat als je vergelijkt met bv Clandestien het wel veel is, 

daar wordt ong €7,50 gevraagd. Maar dat mensen daar ook meer betalen als je bv 

kijkt naar speciale evenementen (met een bus naar Groningen worden gereden; excl 

entreeprijs feest = €30) en die zitten ondanks de prijs ook vol.  

● Jona van Breemen benadrukt dat elke prijs oké is, zolang je er maar over 

communiceert. Ook op de flyer.  

● Dirk Boonzajer-Flaes: op de begroting wordt rekening gehouden wordt met minder 

mensen. Dus ook minder inkomsten. 

● Michel de Ruiter antwoordt dat daar de mensen van cursus 1 niet bijzitten. Het gaat 

om het huidige ledenaantal; 220, waar nog een deel afgaat, omdat ze niet opgezegd 

hebben, en ook niet betaald.  

● Dirk Boonzajer-Flaes wil weten wie het belangrijk vindt om €10 per jaar minder kwijt 

te zijn aan het lidmaatschap. Hij niet in ieder geval. Die inkomsten kun je dus gewoon 

houden. 

● Huib Kneepkens: er zijn nog een paar gekken die het wel betalen, maar ook veel die 

het niet doen. Ik denk dat dit de manier is om de weggelopen leden die nu wel naar 2 

feestjes per jaar komen, weer terug te halen en wellicht naar 3 feestjes te laten 

komen. 

● Jona van Breemen: ik vind het niet netjes om een doorlopend incasso te gebruiken. 

Hierbij neem je de actieve rol van Gel weg en dat vind ik kwalijk. 

● Michiel Hijzen: het automatisch incasso is nu al geregeld in het 

ledenadministratiesysteem, dmv een vinkje. Mensen met een automatisch incasso 

worden altijd van tevoren op de hoogte gebracht dat het binnenkort plaats gaat 

hebben. Daarnaast kun je het bedrag storneren als je toch geen lid meer wilt zijn. En 

het meest nette zou zijn als mensen op tijd opzeggen. Ik ben het zeker met je eens 

dat heel duidelijk gecommuniceerd moet worden dat het automatisch incasso tot 

wederopzegging is. 

 

c) Lesgeld van €43 naar €50 

STEMMING: Dirk Boonzajer-Flaes stemt tegen (1), overige aanwezigen stemmen voor (20). 

 

Discussie: 



Bestuur geeft redenen: lesgeld al heel lang niet verhoogd, zijn op deze manier nog steeds 

de goedkoopste. Daarnaast is het een manier om teruglopende inkomsten door verlaging 

contributie op te vangen. 

● Jona van Breemen: communicatie-technisch is €49.95 misschien handiger?  

● Bestuur: haha. Nee. 

 

d) Lidmaatschap van een boekjaar naar drie periodes 

STEMMING: Dirk Boonzajer-Flaes stemt tegen (1), overige aanwezigen stemmen voor (20). 

 

Discussie: 

Bestuur geeft redenen: binding verhogen. Nu verliezen we overgrote deel van de mensen 

die in september starten. Drempel om meerdere cursussen te volgen wegnemen. 

● Arnout Lansberg: de constructie die er is, met drie periodes met hun eigen 

lidmaatschapsbijdrage, is ingewikkeld. Mensen denken: ik ben net lid geworden 

(sept) en moet nu alweer betalen (jan). 

● Dirk Boonzajer-Flaes: we halen volgens mij nu twee dingen door elkaar: binding aan 

Gel en het lidmaatschap.  

● Michiel Hijzen: dat klopt, maar op deze manier wordt de prikkel tot binding aan Gel 

vergroot. Er zit geen verschil meer in wat je betaalt om lid te worden.  

● Sebastiaan Siderius: Ik zie wel 1 nadeel. Ik ben expres in september begonnen, 

omdat je dan relatief weinig betaalt, om iets uit te proberen (10x). Ik denk dat je moet 

kijken of je op een of andere manier mensen kan trekken. Je moet ze namelijk eerst 

binnenhalen, voordat je ze kunt binden. En dat kan niet alleen via een feest. 

● Marieke Kolkman: dat betekent dat we moeten communiceren dat Gel denkt dat je 3 

cursussen nodig hebt om goed te kunnen leren dansen.  

● Huib Kneepkens: ook als mensen besluiten om niet door te lessen, mogen ze nog 

naar de twee andere feesten komen. En ook daar moet over gecommuniceerd 

worden. 

● Jona van Breemen: de communicatie moet duidelijk beter. Zet dit in een avond op 

papier en hoe je het wilt communiceren. Wat heb je er als Gel-lid aan & wat heb je er 

als nieuw lid aan? Als je de wijzigingen op deze manier insteekt, zal er waarschijnlijk 

niet veel weerstand zijn.  

 

Dirk Boonzajer-Flaes: Probleemstelling vind ik toch verkeerd. Ik heb een alternatief plan. 

Niet verlagen contributie en verhogen feestentree, maar houden zoals het nu is. Van het 

geld wat je daarmee ‘overhoudt’ bandjes tijdens vrijdansen op dinsdag laten komen, 2 tot 3x 

per periode. Direct een input om te blijven voor het vrijdansen en lokt ook weer mensen die 

geen cursus hebben. Op die bandavondjes wel entree (bv €5) vragen voor niet-leden, zodat 

feesten en vrijdansen nog steeds goedkoper blijft voor leden, dan dat het is voor niet-leden. 

 

● Jona van Breemen: ik ben het eens met Dirk. Dit is een meer menselijke oplossing, 

terwijl bestuur financiële oplossing biedt. Kunnen we niet beide doen? 

● Michiel Hijzen: ik zou eerst willen stemmen over het voorstel zoals bestuur het heeft 

uitgelegd. Dan over het voorstel om over begroting heen te gaan via de buffer om 

extra activiteiten te organiseren. 

● Lex Bruinsma: ik zou willen dat we als Gel vooral inzetten op binding. De verhoging 

van de feestprijs nog niet vastzetten, maar wel de contributie verlagen. En dan kijken 

wat het oplevert? 



● Michiel Hijzen: dat is niet mogelijk, het is een gekoppeld voorstel, waarin we in plaats 

van extra geld uit te trekken, minder inkomsten accepteren.  

● Huib Kneepkens: het voorstel is in balans op deze manier. Probeer het 

geïntegreerde voorstel eerst, want dat is goed voor de leden, en daar is Gel in eerste 

instantie toch voor! Als de commissies goed functioneren, houd je de mensen die nu 

van buiten Amsterdam naar feesten komen.  

● Jona van Breemen: volgens mij hebben we alle argumenten wel gehoord. Waar gaan 

we over stemmen? 

 

STEMMING: feestprijs + combinatie contributie omlaag/lesgeld omhoog + 

lidmaatschapsduur 

 

● Jona van Breemen: het is verstandig om ook naar niet-leden te mailen dat de 

contributie verlaagd is.  

 

Voorstel Dirk Boonzajer-Flaes over stuk reserve (€4000) aanspreken om meer mensen te 

trekken 

STEMMING: 15 leden zijn voor, overige leden tegen (6). 

 

Discussie: 

● Dirk Boonzajer-Flaes: meerdere evenementen organiseren. Muziek mag hier niet 

hard, maar met drie mensen, niet hard of niet versterkt, moet live muziek wel kunnen. 

Muziek staat nu ook erg hard, in ieder geval zo hard dat je geen normaal gesprek 

kunt voeren. Als we €700 euro hebben om een leuke avond te kunnen maken.  

● Marianne Kuipers: niet alleen bandjes. Maar ook demo’s, andere dj enz enz zijn 

leuke activiteiten voor een dinsdagavond. 

● Jona van Breemen: €5000 vind ik een goed bedrag om een jaar activiteiten te 

organiseren. Er is lang niets aan gedaan. 

● Dirk Boonzajer-Flaes: het is best moeilijk organiseren, dus het kan alleen als er ook 

voldoende mensen helpen om een leuke avond te maken. 

● Aanmeldingen om te helpen: Renske, Marianne, Ronald, Ester, Ilze 

● Michel de Ruiter: instemmen met dit voorstel kan geen carte blanche zijn. 

Voorwaarden zijn niet bekend! Ik vind het geen goed idee. 

● Michiel Hijzen: we geven leden nu de mogelijkheid €4000 te besteden, om het 

vrijdansen weer op de kaart te zetten. Het bestuur beslist of iets doorgaat of niet. 

Plannen moeten wel eerst voorgelegd worden aan het bestuur. 

● Lex Bruinsma: als de buffer weer iets lager is, is dat ook een goed moment om 

subsidie aan te vragen, tegenwoordig moeten daar meer eisen aan gesteld worden 

om te krijgen, zoals dat je als vereniging niet een te hoge eigen buffer mag hebben. 

 

 

e) Barprijzen met €0,50 omhoog 

STEMMING: unaniem aangenomen (21) 

 

6. Begroting 

Unaniem aangenomen met kanttekening dat ALV €4000 inbrengt voor extra activiteiten. 

 

7. Voorgenomen wijziging pasjes 



Dirk Boonzajer-Flaes: hoe duur is barcodescanner 

Michel de Ruiter: Hoeft niets te kosten, we kunnen telefoons gebruiken. 

 

8. Wisseling bestuursleden 

Aftredend:  

- Thomas Wiegerink treedt af als algemeen lid  

- Dennis Huijsman is direct na de vorige ALV onofficieel verhuisd van het bestuur naar 

de feestcommissie, omdat hier geen aanmeldingen waren. Hij treedt bij dezen 

officieel af als algemeen lid. 

 

Aantredend:  

- Lydia Mennes treedt aan als algemeen lid (APPLAUS) 

Lydia: 28 jaar, doe nu voor de 2e keer cursus 1. Ik heb eerst een cursus gedanst met 

buitenlandse student, die is terug naar huis. Toen nog maar een keer! 

 

Alle wisselingen unaniem aangenomen door ALV (21) 

 

9. Rondvraag 

● Dirk Boonzajer-Flaes: ik heb het jullie heel moeilijk gemaakt, van wat voor chocola 

houden jullie? 

● Marieke Kolkman: waar is de CD box? (vraag van Ivo, die was al naar huis) 

● Jona van Breemen: CD-collectie is af, maar zijn nog bezig met de vormgeving. Dit 

gaat erg traag, maar… 75% is klaar! 

 


