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Aanwezig: bestuur: Carine van der Geest - voorzitter, Rien Busio - penningmeester,   
                    René Hollenberg - algemeen bestuurslid, Clara Seyn - algemeen bestuurslid, 
                    Rian van der Sluis - secretaris 
                    dansleiding: Harold Kempe 
                    leden: 11 (waarbij alle groepen vertegenwoordigd waren) 
 
Afwezig met afbericht: 2 leden  
                                            
Vanwege de coronabeperkingen is deze vergadering digitaal, via Zoom, gehouden.  
Twee leden hadden zich wel aangemeld, maar hebben helaas niet deelgenomen.  
                               
1. Opening 
Carine opent de vergadering en heet iedereen welkom. We maken afspraken over hoe we 
vergaderen via Zoom, zoals een hand opsteken als je wat wilt zeggen. Carine geeft een aanvulling op 
de agenda, want er staat niet op dat de leden reageren op de aanpassingen op het huishoudelijk 
reglement en het beleidsplan en op de voordracht van Rian van der Sluis als secretaris. Deze 
onderwerpen zullen worden behandeld onder punt 5 als 5a, 5b en 5c. 
 
2. Mededelingen 
Ank Hilgeman heeft zich per mail afgemeld en daarbij een vraag gesteld over de contributie. Deze 
vraag wordt behandeld onder punt 7. 
 
3. Notulen vorige ledenvergadering 
Er zijn geen opmerkingen. Met dank aan Ber Leijen worden de notulen goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag van de voorzitter 2019-2020 
Carine vat haar jaarverslag kort samen.  
We verkeerden aan het begin van het vorige seizoen nog in goede tijden. Floortje Doeksen volgde 
Huub op, we hadden volle groepen, leuke activiteiten in de planning en we keken uit naar het 
jubileumjaar. Tot we in maart ineens moesten stoppen vanwege corona. Vervolgens vertelde Floortje 
dat zij vanwege haar gezondheid niet terug zou komen. Zij droeg Kelly Hinfelaar als opvolgster voor. 
De vereniging was gezond met 120 leden en daardoor konden we de dansleiding doorbetalen in 
coronatijd. Ber gaf aan af te willen treden als secretaris. Zijn afscheid volgt nog, maar hij is inmiddels 
opgevolgd. Complimenten aan Clara en Rien voor de mooie website en voor het zo goed bijhouden 
van de sociale media. 
 
5. Financiën 
Rien licht als penningmeester het financieel jaarverslag toe. Vorig seizoen was een goed jaar, 
ondanks corona, door het grote ledental. Daniëlle de Ruijter vraagt naar het bedrag in kas. Dat moet 
minimaal € 4.000 zijn, maar er is € 14.000. Zijn daar plannen voor of groeit het bedrag door? Rien 
zegt dat het bedrag niet groeit, want dit seizoen lijden we verlies door corona en volgend seizoen 
door het jubileum. De lessen worden uit de contributies betaald. Bijzondere activiteiten zijn niet 
kostendekkend en de contributie is daarvoor niet genoeg, dus worden zij deels betaald uit het 
vermogen. 
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Bovendien hebben we een kleiner aantal betalende leden, namelijk 103 in plaats van 124 en ook dat 
geeft verlies. 
 
Kascontrolecommissie  
Rien meldt dat de commissie, bestaande uit Ellen Bodewes en Joke Huitenga, akkoord is gegaan met 
de boekhouding van Igram over het vorige seizoen. Beide leden zijn niet aanwezig, maar Ellen heeft 
de volgend inbreng gemaild: 
Omdat ik de ALV niet via Zoom zal volgen even een klein berichtje in verband met de kascontrole van 
Igram. Enige tijd geleden zijn wij bij penningmeester Rien uitgenodigd om de boeken te controleren 
en we hebben, naar verwachting, alles in orde bevonden. We hebben nog geprobeerd wat moeilijke 
dingen naar voren te brengen maar Rien had overal een passend en afdoende antwoord op. Derhalve 
hebben Joke Huitenga en ikzelf niets dan lof voor deze accurate penningmeester en verklaren wij de 
boeken in orde. Veel succes verder met jullie werk in deze bizarre tijden en ik hoop dat jullie de 
vereniging levend kunnen houden. Volgende keer wil ik nog wel een keer de kascontrole doen. Ik hoor 
wel met wie. Groet van Ellen (moeder Igram). 
 
5A. Huishoudelijk reglement 
De wijzigingen betroffen artikel 24 inzake privacy en artikel 25 inzake communicatie (sociale media). 
Het bestuur had de leden gevraagd om via de website hun akkoord te geven. Daarop hebben 18 
leden positief gereageerd. De nu bij de vergadering aanwezige leden gaan ook akkoord. 
 
5B. Beleidsplan 2020-2025 
Dit is een werkend document, bestaande uit vijf hoofdstukken.  
Hoofdstuk 1: structuur van de vereniging, maar ook: wat voor soort vereniging willen we zijn. 
Hoofdstuk 2: de organisatie van de danslessen (groepsgrootte, niveau, huisvesting etc.). 
Hoofdstuk 3: financiën (contributie, vermogen, korting) en transparantie. Carine geeft aan dat we 
een vangnet hebben voor de penningmeester die weet hoe het zit als de penningmeester uitvalt. 
De nieuwe wet WBTR (per 1 juli 2021) vereist ook dat toezicht goed geregeld is. Daar zijn we mee 
bezig. Er is inmiddels een webinar over gevolgd. 
Hoofdstuk 4: dansleiding (deskundigheid, samenwerking, contact onderling en met bestuur). 
Hoofdstuk 5: publiciteit en communicatie (hoe we naar de leden en naar buiten toe overkomen). 
Via de website hadden dezelfde 18 mensen als onder 5A hun akkoord gegeven. Ook de aanwezigen 
van deze vergadering gaan akkoord. 
 
5C. Voordracht Rian van der Sluis als secretaris 
Er is apart digitaal akkoord gevraagd over deze voordracht omdat Ber zijn werkzaamheden graag 
wilde overdragen. Er waren 30 reacties, alle positief, zodat Rian kon beginnen. Zij wordt door Carine 
tijdens de vergadering officieel welkom geheten. 
       
6. Bestuurssamenstelling 
Ber Leijen is afgetreden als secretaris. Afscheid nemen in een zoom-vergadering is niet leuk, dus dat 
doen we tijdens de openingsinstuif. Ook wordt hij nog getrakteerd op een etentje met het bestuur. 
Carine geeft aan dat het bestuur met veel lof afscheid van hem neemt. Ber kon goed analyseren en 
heeft de privacywet voor de rest van het bestuur vereenvoudigd. Ook heeft hij de structuur van het 
nieuwe beleidsplan uitgewerkt. Het laatste jaar was hij wat minder scherp dan we van hem gewend  
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waren, wat wellicht met gezondheidsproblemen te maken had. Zijn opvolgster Rian is inmiddels 
verwelkomd in het bestuur. 
 
7. Begroting 2020-2021 en contributievaststelling 
Rien deelt mee dat we door corona in augustus 2020 € 1.000 in de min stonden en inmiddels € 2.500. 
Daniëlle de Ruijter vraagt of er restitutie van zaalhuur is. Rien antwoordt dat de Walingstuin nu geen 
huur kost en dat Geesterhage voor dit seizoen gedeeltelijk  compensatie heeft gegeven. 
Ank Hilgeman vroeg per mail of de contributie verlaagd kan worden in de veronderstelling dat er 
minder kosten zijn door corona en gezien de hoogte van het vermogen. Rien antwoordt daarop dat 
de situatie er nu heel anders uit ziet. Er is een fikse afname van het aantal leden geweest. Bovendien 
zijn de kosten in coronatijd niet lager want we betalen de dansleiding door, de vaste lasten qua 
zaalhuur, verzekeringen enz. gaan ook door.  Een verlaging zit er daarom nu niet in.  
 
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Ellen Bodewes bood in haar mail aan om volgende keer weer de kascontrole te doen. Joke Huitenga 
is niet herkiesbaar. Annet Bollemeijer meldt zich aan om haar op te volgen. Met dank aan beiden 
wordt de nieuwe kascontrolecommissie vastgesteld.  
 
9. Voorlopige activiteiten 2020-2021 
Alle geplande activiteiten zijn afgelast wegens corona: de openingsinstuif op 30 augustus, het 
herfstbal op 25 oktober, de workshop Turks met Baykal op 18 november, de workshop van Ben 
Koopmanschap op 21 maart en het Tulpenbal op 10 april. 
De workshop van Ben Koopmanschap komt volgend seizoen alsnog. Andere activiteiten halen we 
volgend seizoen in ons jubileumjaar ook in. 
 
10. Ervaringen van de evenementencommissie 
Door alle afgelastingen vanwege corona heeft de evenementencommissie niet veel kunnen doen. 
Annalies Duinmaijer vertelt dat ze nog wel in het seizoen 2019-2020 de kerstvieringen van 2019 en 
de dansdag begin maart 2020 hebben verzorgd. In het seizoen 2020-2021 is alleen op de 
maandagavond de kerstviering doorgegaan. De dinsdagavond en donderdagochtend waren afgelast 
door de lockdown. De commissie hoopt volgend seizoen weer volop aan de slag te kunnen. Het 
bestuur dankt de commissieleden voor hun inzet. 
 
11. Website, Facebook en Nieuwsbrief 
Clara vertelt, mede namens Rien, dat ze goed samenwerken op dit vlak. Rien doet het onzichtbare 
dieptewerk, Clara het zichtbare werk aan de oppervlakte. Op Facebook groeit het aantal likes, ook 
van buiten onze club, wat erg leuk is om te zien. De Nieuwsbrief wordt verzorgd door Clara, in 
samenspraak met het bestuur. Er staat weer een nieuwe klaar. Die wordt nog aangevuld met nieuws 
over deze vergadering en zal dan per mail verspreid worden. Ze hoopt dat de leden zich voldoende 
geïnformeerd voelen en geeft aan dat input welkom is. Novy Bodewes applaudiseert digitaal voor de 
goed verzorgde website.  
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12. Rondvraag 

 Daniëlle de Ruijter dankt iedereen die zich heeft ingezet voor de vereniging. Ze hebben wel de 
lasten, maar niet de lusten van het dansen, vindt zij. Clara reageert daarop dat we steeds denken 
dat er een rustig jaar aan komt, maar er is steeds weer iets, ook nieuwe wetten. Ook vertelt ze  
dat we activiteiten blijven organiseren, ook al is het onder voorbehoud, omdat we graag 
perspectief willen bieden.  

 René vraagt naar het Vomar-sparen. Hij komt er niet achter hoe hij Igram aan zijn kaart kan 
koppelen. Rien antwoordt dat de servicebalie zou moeten kunnen helpen. Hij biedt aan het voor 
René te regelen als die zijn kaartnummer doorgeeft. Novy Bodewes geeft in dit verband aan dat 
het overzetten van haar Vomar-spaarsaldo van Oro naar Igram niet lukt. Dat probeert ze al een 
tijd. Ze krijgt de tip om een nieuwe kaart te nemen en die aan Igram te koppelen.  Len van de 
Maarel vraagt wat de kaart van Vomar is, want zij koopt er vaak. Rien legt het in het kort uit en 
Clara zegt toe de informatie hierover uit een vorige Nieuwsbrief naar haar te mailen. 

 Annalies Duinmaijer dankt de dansleiding dat we toch konden dansen in het najaar. 

 Novy Bodewes vraagt of het ledental zo gedaald is door corona. Carine vertelt dat er ongeveer 
tien leden hebben opgezegd vanwege corona. Verder zijn er ook mensen afgevallen vanwege 
hun gezondheid en blessures. We gaan oud-leden benaderen of ze terugkomen zodra we weer 
gewoon kunnen dansen. 

 Novy Bodewes vertelt dat zij meegedaan heeft met on-line dansen bij Sibylle Helmer en dat het 
aan te bevelen is. Er wordt goed uitgelegd en het is best persoonlijk. Er zijn meer Igrammers die 
(een keer) hebben meegedaan en dat leuk vonden. Anderen zijn geïnteresseerd. Novy stuurt de 
link om mee te doen door in een chat.  

 Joke Rijnoudt bedankt Harold voor zijn leuke mails, waarmee hij contact houdt met zijn groep. 
Daar sluiten andere maandag-dansers zich bij aan. Clara deelt aan andere geïnteresseerden mee 
dat de mails van Harold terug te vinden zijn op de ledenpagina van de website. 

 Jorna Tas memoreert Klaas Rijper van de maandaggroep die in december 2020 is overleden.  
Zij oppert het idee om een keer per maand digitaal af te spreken om met elkaar bij te praten en 
misschien een on-line dans te doen met Harold. Dat laatste is praktisch gezien best moeilijk, 
bijvoorbeeld op het gebied van verbinding en geluid. Bovendien heeft hij daar thuis geen ruimte 
voor. Zij wil wel met Harold nadenken over een vorm van onderling contact in de groep.  

 Iedereen spreekt de wens uit elkaar gauw weer ‘live’ te zien en hoopt dat we dit seizoen nog wat 
kunnen dansen. Clara haakt daarop in door te vertellen over het plan van het bestuur om in juni 
door te dansen en volgend seizoen extra lessen in te roosteren. Meer informatie daarover staat 
in de nieuwe Nieuwsbrief.  

 
Aangezien er verder geen vragen of opmerkingen zijn, sluit Carine de vergadering af met het 
bedanken van de aanwezigen voor hun deelname. Het was fijn elkaar weer te zien en te spreken.  


