
Datum: Jaarvergadering 13 februari 209 

 

Plaats : Sportkantine, Revalidatie Centrum 

 

Aanvang 19:30 uur 

 

Aanwezig waren: Mabel Witberg, Astrid Witberg, Paul Witberg, Marlène Costa, Danielle Houtkamp, 

Mauricio Kleis Kivits, Hans Blom, John Breedveld en Lidia Breedveld 

Notulen 

Opening 

De voorzitter, Lidia Breedveld, opent de vergadering en heet een ieder welkom.  

Mededelingen 

Geen 

Agenda van deze vergadering  

• Opening  

• Mededelingen 

• Vastlegging notulen 

• Verkiezing van bestuur 

• Verslag Secretaris / Ledenadministratie 

• Verslag Penningmeester  

• Verslag Kascommissie  

• Verkiezing Kascommissie  

• Aanpassing contributie en voorstel begroting  

• Showcie / Evenementen 

• Verslag Team / Opleidingen 

• Verslag Webmaster  

• Rondvraag  

 

De notulen zijn niet inhoudelijk besproken maar is vastgesteld. 

 

Bestuursverkiezing 

 

Lijst van aftredende bestuursleden 

namen functie 2017 2018 2019 2020 

Lidia Breedveld Voorzitter         

John Breedveld Penningmeester         
Patricia van der Roest Secretaris          

Hans Blom Website en Geluidsapp.         
Vacature Vice Voorzitter / alg. lid         
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur geweest. De vacature is helaas nog niet ingevuld. Blijft een 
aandachtspunt 



Activiteiten vanuit Bestuur 2017 en 2018 

• Een gesprek met de selectietrainster om de selecties 

• voor het volgende jaar samen te stellen 

• Een aantal teamgesprekken met Trainsters 

• Bijeenkomst trainsters ivm de financiele zaken 

• Opzetten van een Erkend Leerbedrijf 

• Beleid gemaakt en vastgesteld met het team 

Verslag secretaris / ledenadministratie 

• In de afgelopen 2 jaar zo’n: 

14 x bestuursvergadering en diverse vergaderingen trainsters/assistenten 

 
• Bestuur samenstelling: 

– Voorzitter    –  Lidia Breedveld  
– Vice voorzitter    –  vacature 
– Secretaris    – Patricia van der Roest 
– Penningmeester   –  John Breedveld  
– Webmaster / Geluidsapp. –  Hans Blom 

Ledenadministratie 

Leden administratie Dansvereniging Delft en Dancin’ Delft verloopt positief. 

 

Ledenaantal 

Per 31 december 2015  - 283 voor 24 lesuren 

Per 01 januari 2016  - 277 voor 24 lesuren 

Per 01 januari 2017 - 276 voor 24 lesuren 

Per 01 januari 2018 - 241 voor 23 lesuren 

Per 01 januari 2019 - 229 voor 23 lesuren 

Financiële zaken 

John heeft de aanwezigen meegenomen in het financiële verhaal van de vereniging. We moeten 

voor dit jaar dan ook goed opletten.  
 

 Kascommissie 
Tijdens de ALV van vorig jaar is Astrid Thoen bereid gevonden om zitting te nemen in de 
kascommissie en de boeken te controleren. Echter door omstandigheden was er geen tijd om de 
controle dit jaar uit te voeren. 

 
Aanpassing contributie / kleding kosten 

Door stijgende huren van de zalen stelt het bestuur voor:  
 

• De contributie voor junioren van € 145,- naar € 155,- per jaar  

• De contributie voor senioren van € 165,- naar € 175,- per jaar   

  
Kledingvoorstel 
 
Tijdens de vergadering is het voorstel van de kleding uitvoerig besproken. Het voorstel luidt: 
 
Kleding lijn (met uitzonder van schoenen) laten vervallen en omzetten naar een jaarlijkse bijdrage 
van € 15,00 voor alle leden. De vereniging zal dan het voornoemde bedrag voor de kleding en 
evenementen inzetten. 
 



Hierin is niet inbegrepen:  
Wedstrijd kleding, Legging, sokken, haar accessoires 
 
Beide voorstellen met een ingangsdatum van 01.03.19 

 

Alle benoemde aanpassingen zijn door de aanwezige tijdens de ALV goedgekeurd en zullen met 

ingang van 1 maart 2019 ingaan. 

 

Begroting 2019 

Tijdens de ALV is de begroting besproken en de vergadering heeft de begroting goedgekeurd. 

 

Marlene Costa vraagt: 

Is het niet mogelijk om te kijken naar een kledinglijn die financieel goedkoper is dan de huidige? 

 

De voorzitter meldt dat dit alleen mogelijk is als we de stof laten veranderen met als gevolg dat de kleding 

vaak vaal zal worden. Dit is iets wat we eigenlijk ook niet willen 

Showcie en evenementen 

 

Danielle Houtkamp, Lisanne van Velzen, Noah Bezemer, Astrid Witberg hebben het afgelopen jaar samen 

met Lidia Breedveld de Show met als thema “The Musical” neergezet 

 

Show 2019 – 29 juni 209 wederom in Rijswijk 

Met als thema Throw Back 80’s / 90’s 

 

In verband met de wijzigingen van de BTW per 1 januari 2019 zullen we de prijs van de Theatershow 

helaas moeten verhogen naar € 16,50 per persoon 

 

 

Evenementen  

Het afgelopen jaar hebben we de volgende evenementen gehad: 

• Dansmarathon 

• Carnavalsoptocht 

• Dansfestival 

• (Oefen) Voorronde NK en deelname NK 

• Kamp (ivm aantal deelnemers helaas moeten annuleren) 

• Show 

• Intocht Sinterklaasfeest in Delft 

• Sinterklaasfeest 

Verslag Team en opleidingen 

 

Trainsters zijn: 

Emelia Hoogkamer Recreatie/Conditie dames – C-selectie 

Danielle Houtkamp A en B-selectie – Recreatie – Mini Dance - Special dance 

Lenny v.d. Noordaa C-Selectie – Recreatie 

Charmaine Breedveld  C-selectie, Recreatie en Special dance 

Thirza Beezemer Recreatie en Modern  

Lisa Gorel Hip Hop en Modern (tot juli 2018) 

Noah Bezemer                Hip Hop Med. Gevorderd  

Wendley de la Paz Hip Hop (vanaf juli 2018) 

Mauricio Kleis Kivits Modern (vanaf juli 2018) 



 

Assistent-trainsters: 

Demi Groenheide            Recreatie Streetdance (tot juli 2018) 

Gioia Carmada Recreatie – Special Dance (tot juli 2018) 

Desteny de Bruin Selectie (tot juli 2018) 

Mabel Witberg Recreatie en D selectie  

Yvan Nguyen Selectie 

Sanne Treffers Selectie – Recreatie 

Loïs Janszen Selectie – Recreatie 

Mauricio Kleis Kivits Selectie  

 

Verder zijn er de Persoonlijke gesprekken gehouden met de trainsters. 

 

Opleidingen 

Er zijn een aantal bijscholingen geweest in de afgelopen 2 jaar. 

Verslag Webmaster  

De webmaster heeft tijdens de vergadering de stand van zaken van de website/facebook/instagram 

uitgelegd aan de aanwezigen 

Focus 2019 
 Dansmarathon 

 Deelname Carnavalsoptocht 

 Bijeenkomsten met trainsters 

 Dansfestival op 6 en 7 april 

 Oefenvoorronde Nederlands Kampioenschap in februari en maart en hopelijk ook NK in juni 

 Theatershow in juni  

 Financieel gezond blijven 

 Ledenaantal ophogen naar 250 

 Plezier en passie in het dansen. 

 

Rondvraag  
 

---- 

 

 

 

 


