Notulen Algemene Ledenvergadering
VDN Vereniging van Dansers in Nederland i.l.
Zondag 24 juni 2018

Locatie: Hooi, Burgemeester Reigerstraat 25, 3581 KK Utrecht
De lijst met aanwezigen is door leden op te vragen bij het secretariaat d.m.v. een e-mail naar
vdn@dansers.net.
1. Opening en mededelingen
David Kramer (voorzitter) opent de vergadering met gemengde gevoelens. Aan de ene kant is het bestuur
trots op wat er bereikt is. Aan de andere kant is dit een afsluiting van een tijdperk waarin de vrijwilligers
zich sterk hebben gemaakt louter voor de belangen van dansers. Met het opheffen van de vereniging gaat het
verhaal van de VDN niet verloren. Onder meer zal de website met daarop de historie en de belangrijkste
stukken nog 5 jaar in stand blijven. Het bestuur is dankbaar dat de leden en vrijwilligers die naar deze
vergadering zijn gekomen de steunpilaren zijn waarop de vereniging in al die jaren heeft kunnen bouwen. Na
deze laatste ledenvergadering zal het bestuur, als opheffingsbestuur, de laatste administratieve handelingen
verrichten en de vereniging op nette wijze ontbinden.
2. Vaststellen agenda
Het benoemen van de telcommissie wordt geschrapt. De vergadering kiest voor stemmen door middel van
handopsteking. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen notulen ALV 25 juni 2017
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Eerste rondvraag (inventariserend)
Op dit moment zijn er nog geen vragen.
5. Jaarverslag 2017 en ontwikkelingen 2018
Het woord is aan David Kramer. 2017 stond vooral in het teken van het afwikkelen van lopende zaken en het
honoreren en begeleiden van de zeven gekozen projecten, die een bijdrage hebben gekregen vanuit het
eindkapitaal van de VDN. Dit kreeg een vervolg in 2018. De vergadering bespreekt de zeven projecten die zijn
gerealiseerd mede dankzij de ondersteuning van de VDN. Het gaat om de volgende projecten, waaraan in
totaal iets meer dan EUR 8.500 is toegekend.
7 mei 2017

Dance for Children Multiculturele dansmanifestatie
integratie Grave-AZC

St. Dance for Children

29-6 t/m
2-7-2017

Friends around
the World

Danstheaterproductie tijdens
Festival Op Roakeldais

St. Festival Op Roakeldais

juni 2017 juni 2018

ENS Collaboration
Program

Podia voor gastchoreografen en
dansers - 4 voorstellingen

Stichting ENS

sept 2017 juni 2018

Boys Inc.

Ontwikkeling van dansende jongens Stichting Zoute Ogen

eind 2017

Choreography
Competition

Rotterdam International
Choreography Competition

Maya Roest en Mischa van
Leeuwen (Scapino Ballet)
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maart 2018

NTDS 2018

Nederlands Toernooi voor Dansende Femke Gouweloos (DSV 4 happy
Studenten
feet)

nov 2017 juni 2018

Werk aan de
Winkel

Jongeren & senioren
theaterdansvoorstelling

Stichting Flex to the Max

6. Financiële zaken & voorstel tot verdeling van de baten
De ledenvergadering heeft vorig jaar een kascommissie 2017 benoemd die bestaat uit Michiel Alsters, Bert
Huizing, Maureen Lubbers. Willem Broekstra (penningmeester) bedankt hen voor hun inzet.
De kascommissie heeft inzage gekregen in de financiële stukken tot en met 10 juni 2018.
Willem bespreekt de financiële zaken.
De kascommissie oordeelt dat de vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en adviseert tot décharge van
het bestuur. Het bestuur neemt het advies van de kascommissie over om één bedrag te controleren en daarop
een toelichting aan de aanwezige leden te sturen, aangezien het bedrag van de algemene reserve per eind
2017 een rekenfout lijkt te vertonen. Noot van het bestuur: de correctie hiervan heeft kort na de
ledenvergadering plaatsgevonden en is op 26 augustus 2018 aan de aanwezige leden toegestuurd. Voor het
overige zijn er geen mutaties.
Uiteindelijk blijft er een resterend saldo over dat bestemd zal moeten worden. Het bestuur stelt voor om dit
resterende bedrag over te maken naar de NADB met een oormerk. De vergadering bespreekt hoe concreet
een oormerk zou moeten zijn. Het gaat om een gift van de VDN. Het is voor de vergadering belangrijk dat het
geld zichtbaar bijdraagt en niet in de NADB-begroting verdwijnt. Het geld zou besteed moeten worden aan
een doel dat overeenkomt met het doel van de VDN. Tegelijkertijd wil de vergadering voorkomen dat het
oormerk dusdanig limiterend dat het voor de NADB bijna onmogelijk wordt om het geld te besteden. Enige
flexibiliteit is wenselijk. De voorkeur gaat uit naar de volgende formulering voor het oormerk: “Bestemd voor
het tot stand brengen van vergaande samenwerking tussen dansvormen, waarbij democratisering - een stem
geven aan dansers - voorop staat.”
Daarnaast hecht de vergadering aan een goede communicatie, zowel door de VDN als de NADB. Het bestuur
zegt toe de volgende communicatie-afspraken met de NADB te willen maken, behorend bij de gift:
1. een gesprek tussen NADB-bestuur en oud-VDN bestuursleden, waarin toelichting wordt gegeven op het
oormerk;
2.

vermelding door de NADB van de donatie tijdens de eerstvolgende Bondsraad-vergadering inclusief het
vermelden van het oormerk, met daarnaast korte spreektijd voor de VDN ter toelichting op de gift;

3.

vermelding door de NADB van de gift + oormerk in een publiek stuk (kan een gezamenlijk afgestemde
tekst in een nieuwsbericht zijn, een jaarstuk of de notulen van de Bondsraad-vergadering).

David vraagt de vergadering om instemming met:
a. Financieel verslag 2017
b.

Financieel verslag 2018 tot en met 10 juni 2018

c.

Het overmaken van de resterende gelden naar de NADB met genoemd oormerk en communicatieafspraken

d.

Decharge van het bestuur/vereffenaars t.a.v. het gevoerde financiële beleid 2017
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e.

Decharge van het bestuur/vereffenaars t.a.v. het gevoerde financiële beleid 2018 tot en met 10 juni
2018

Alle in stemming gebrachte voorstellen worden unaniem aangenomen.
Het bestuur meldt dat financiële stukken met betrekking tot de periode 10 juni 2018 tot aan de finale
opheffingsdatum ter inzage zullen worden gelegd bij Silvana van Leent en opvraagbaar zijn met een email
naar vdn@dansers.net. Die informatie zal op de website worden gezet. Conform de wettelijke vereiste zal
een advertentie hierover in een landelijk dagblad worden geplaatst.
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Tweede rondvraag & sluiting
Er zijn geen vragen of opmerkingen meer.
David sluit deze allerlaatste algemene ledenvergadering van de VDN. Hij dankt de leden voor het vertrouwen
dat ze in de afgelopen 12 jaar hebben geschonken.
Het bestuur nodigt de aanwezigen uit voor het aansluitende vrijwilligersuitje, waar meer oudgedienden
aanwezig zullen zijn.
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