Notulen Algemene Ledenvergadering
VDN Vereniging van Dansers in Nederland
Zaterdag 11 juni 2016

Locatie: Catharinahof, Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave
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
14.15 u. David Kramer (voorzitter) opent de vergadering. Hij heet de aanwezigen van harte welkom bij deze
bijzondere vergadering. Na bijna 10 jaar na oprichting is dit de ledenvergadering waarin gestemd zal worden
over opheffen van de vereniging.
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 5 juli 2015
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 2015, presentatie
Het woord is aan David Kramer. David presenteert het jaarverslag 2015 dat ook op de website gepubliceerd
zal worden.
6. Koers 2016-2017
David Kramer ligt het voorstel tot opheffing en ontbinding van de VDN toe.
Op 5 november 2006 vond op initiatief van de NADB (Nederlandse Algemene Danssport Bond) de eerste
algemene ledenvergadering van de VDN plaats, toen nog de Vereniging van Dansliefhebbers in de NADB. De
bestuursleden werden geworven uit de toenmalige NADB AtletenCommissie, die vanuit de dansers zelf
opgericht was. De NADB hield zeggenschap in de statuten van de VDN en had hiermee het doel om alle
(stijl)dansers juridisch aan zich te binden en in naam een platform voor hen te bieden. De VDN kreeg namens
alle NADB-dansers in totaliteit 1 stem binnen de NADB, naast die van vele dansscholen en danstrainers.
Inspraak van dansers, dat was waar het enthousiaste nieuwe VDN-bestuur zich voor inzette. Al snel werd
duidelijk dat de NADB niet ingericht was op deze inspraak. Als gevolg werden de juridische en financiële
banden verbroken en ging de VDN verder als gewoon lid van de NADB, onder de nieuwe naam: Vereniging van
Dansers in Nederland. Met succes werd een dienstenpakket met sterke belangenbehartiging voor dansers en
een voordeelprogramma ontwikkeld. Ook werd gekozen voor verbreding naar andere dansvormen, dus om
voor werkelijk alle dansers in Nederland te kunnen opkomen. De VDN-bestuurders hebben zich vervolgens
steeds ingezet voor democratisering en zeggenschap van dansers, binnen de NADB en bij andere
dansorganisaties. Dit met het doel om dans in Nederland in brede zin te kunnen bevorderen. Ook heeft de
VDN een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het initiatief voor de oprichting van een nieuwe
danskoepelorganisatie, de Nederlandse Dans Federatie (NDF) door in de stuurgroep voor de oprichting plaats
te nemen, door creativiteit in te brengen, door relaties te smeden en door gedegen inhoudelijke bijdragen te
leveren.
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De NADB is inmiddels gedemocratiseerd. Dansers hebben volledige zeggenschap in de bond. De stem van de
VDN heeft hierbij een sterke rol gespeeld. Ook ligt de blauwdruk klaar voor de Nederlandse Dans Federatie,
en in die blauwdruk staat de danser 100% centraal.
Gesteld kan worden dat de VDN haar belangrijkste doelen bereikt heeft. Is het gedachtengoed van de VDN
dan nu geheel verankerd in Nederland? Nee, er is nog veel te doen en er liggen vele mogelijkheden om het
Nederlands danslandschap mooier te maken, om versnippering tegen te gaan, om partijen uit te dagen over
hun eigen schaduw te springen, om alle Nederlanders te laten dansen en te laten bijdragen aan de
danswereld. Maar de basis is er. Het bestuur van de VDN gelooft dat de diensten van de VDN, de omvorming
van de NADB en het uitwerken van de NDF eerste belangrijke stappen zijn op weg naar dit mooiere
danslandschap. We denken dat het werk van de VDN in z'n huidige vorm er op zit. Tenzij er een nieuwe groep
opstaat kan met de beperkte aanwas aan vrijwilligers en bestuursleden niet meer een nieuw intensief traject
voor het opzetten van nieuwe diensten en zeggenschapsvormen voor dansers worden ingezet. Dat stokje
zullen anderen nu moeten overpakken. Het VDN-bestuur stelt daarom voor om de VDN wegens succes op te
heffen. En wederom doet de VDN dat op haar eigen creatieve manier, om met de opheffing het
gedachtengoed van de VDN nog een laatste impuls te geven.
De statuten vragen om bestemming van het saldo van de VDN. Dat kan op veel verschillende manieren. Maar
het bestuur van de VDN wil dit op een originele manier doen die aansluit bij hoe de VDN altijd gewerkt heeft,
een manier waarop de belangen van dansers worden gediend. Later tijdens deze Algemene ledenvergadering
volgt een voorstel tot verdeling van de baten.
Gelet op het voorgaande heeft het bestuur de volgende voorstellen op de agenda geplaatst:
1 Voorstel tot opheffing en ontbinding
Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met:
a. opheffing en ontbinding van de Vereniging van Dansers in Nederland (VDN);
b. het bestuur te belasten met de afwikkeling daarvan.
Het voorstel tot opheffing en ontbinding van de VDN per 1 juli 2016 wordt unaniem aangenomen. Het bestuur
wordt belast met de afwikkeling van de opheffing en ontbinding.
7. Verkiezing bestuursleden & aanwijzing vereffenaars en bewaarder
Volgens het rooster van aan- en aftreden loopt de bestuurstermijn af van Silvana van Leent. Daarom
aftredend en herkiesbaar is Silvana van Leent. Zij wordt unaniem herkozen.
Verkiesbaar is Willem Broekstra. Hij wordt unaniem verkozen. Willem zal de rol van penningmeester op zich
nemen in het bestuur nu de bestuurstermijn van Michiel Alsters afloopt. David heet Willem hartelijk welkom
in het bestuur en spreekt zijn dank uit voor de betrokkenheid van Willem bij de VDN al sinds het eerste
begin. Ook Michiel kijkt met veel plezier terug op ruim 8 jaar vrijwilligerswerk voor de VDN. Het bestuur
bedankt Michiel voor alle inzet in al die jaren, eerst als vrijwilliger en later ook als bestuurslid.
Vanwege de voorgenomen opheffing van de vereniging worden David Kramer, Silvana van Leent, Willem
Broekstra en Nanette Hogervorst als bestuursleden ook aangewezen als vereffenaar.
Silvana van Leent wordt tevens aangewezen als bewaarder. Het archief van de vereniging zal na opheffing
volgens de wettelijke termijnen bewaard worden op het huidige secretariaatsadres.
8. Financiële zaken & voorstel tot verdeling van de baten
De ledenvergadering heeft vorig jaar een kascommissie 2016 benoemd die bestaat uit Willem Broekstra, Bert
Huizing, Maureen Lubbers. Michiel Alsters (penningmeester) bedankt hen voor hun inzet.
Michiel Alsters presenteert het financieel verslag 2015 en geeft inzicht in de financiële stand van zaken in
2016. Bij behandeling door de kascommissie ontstonden vragen omtrent het precieze aantal leden dat wel
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contributie heeft betaald en het aantal leden dat (nog) niet heeft betaald. Deze onduidelijkheid kwam voort
uit de ledenadministratie die niet gekoppeld kan worden aan de financiële ledenadministratie. Na een
aanvullende uitleg van het systeem heeft de kascommissie ook op dit onderwerp de administratie
gecontroleeerd. Gezien de voorstelde ontbinding van de vereniging en het voorstel om de contributie te
wijzigen naar € 0,- ziet de kascommissie geen noodzaak tot het doen van aanbevelingen.
De kascommissie oordeelt dat de vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en adviseert tot décharge van
het bestuur.
David vraagt de vergadering om instemming met:
•
b. Financieel verslag 2015 en toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen
•
c. Begroting 2017
•
e. Decharge van het bestuur t.a.v. het gevoerde financiële beleid 2015
Alle in stemming gebrachte voorstellen worden unaniem aangenomen.
De ALV zoekt leden voor de volgende kascommissie in voorjaar/zomer 2017. Gegadigden kunnen aanmelden
via vdn@dansers.net.
Het volgende voorstel waarover gestemd moet worden is het voorstel tot verdeling van de baten.
Onderstaand voorstel is het concept dat tijdens de ledenvergadering aan de leden is voorgelegd. Aan dit
concept kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor wie? Dansers, dansorganisaties en andere creatievelingen: doe een voorstel! De insteek is breed: we zijn
op zoek naar ideeën voor een (interactieve) installatie, performance, sculptuur of andersoortig creatief
project dat gedurende 2017 en/of 2018 wordt georganiseerd of gerealiseerd. Het project dient gericht te zijn
op het bevorderen van dans en danssport in Nederland en gelijktijdig zichtbaar/toegankelijk voor een publiek
van minimaal 100 personen. Het heeft de voorkeur dat het publiek actief aan het project kan deelnemen.
Projectvoorwaarden:
1.
Project vindt plaats in 2017 en/of 2018.
2.
Project wordt uitgevoerd vanuit een eigen rechtsvorm (vereniging of stichting) zonder winstoogmerk
of andere commerciële belangen en met voldoende capaciteit om het project uit te voeren.
3.
Het project is gericht op het bevorderen van dans en danssport in Nederland.
4.
Het project is haalbaar en de impact (beoogd resultaat) is goed onderbouwd.
5.
Er is een heldere communicatieaanpak. Het project is geschikt en zichtbaar voor een groot publiek
(minimaal 100 personen tegelijkertijd). Het is bij voorkeur een project waar het publiek aan kan deelnemen.
6.
Fundraising t.b.v. het project is onder voorwaarden toegestaan.
7.
Ondersteuning vanuit de VDN door middel van het inzetten van sociale media, nieuwsbrieven en
website. Daarnaast zullen wij het project ook promoten bij onze partners.
8.
Het project heeft een realistische begroting en is financieel goed onderbouwd.
Beschikbaar budget:
•
De VDN heeft ca. € 10.000 budget beschikbaar.
Traject:
•
Aanmelding: geef op ca. 1 A4 (+ eventueel aanvullend beeldmateriaal) een omschrijving van het
beoogde project en de achtergrond van de makers. Hou daarbij rekening met de projectvoorwaarden (neem
die mee in de onderbouwing). Je kunt je project aanmelden tot 31-12-2016 via vdn@dansers.net.
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•
Pitch: alle indieners van goed onderbouwde voorstellen worden uitgenodigd voor een pitch.
•
Toekenning: voorstellen worden toegekend op basis van kwaliteit, financiële onderbouwing en de
pitch. Toekenning vindt plaats in volgorde van kwaliteit, totdat het budget op is.
Bovenstaand voorstel tot verdeling van de baten wordt unaniem aangenomen, te weten: het goeddeels
bestemmen van het batig saldo van de vereniging voor dit project. Er dient een klein bedrag over te blijven
voor de organisatie van resterende ledenvergadering. De vergadering neemt kennis van de toelichting. De
vraag ontstaat wat er moet gebeuren met overgebleven baten die niet meer verdeeld kunnen worden na
verdeling zoals uitgelegd in het voorstel. Het bestuur schuift beantwoording van deze vraag door naar een
volgende Algemene ledenvergadering. Overige baten kunnen dan op basis van een besluit van de Algemene
ledenvergadering nader verdeeld worden indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.
9. Tweede rondvraag & sluiting
Er zijn geen vragen in deze tweede rondvraag. Alle onderwerpen zijn naar tevredenheid besproken.
David Kramer bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid tijdens deze bijzondere vergadering en sluit de
Algemene ledenvergadering om 15.00 uur. Hij nodigt iedereen uit voor een drankje op het terras.
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