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CONCEPTNOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
PHOENIX 
 
Datum:  7 februari 2018 
 
Aanwezig:  Els van den Heuvel, vergaderleider 

Lizzy Preisser, penningmeester 
Margreet Huizer, bestuurslid 
Rien Bout, aftredend bestuurslid / Jettie Bron, aankomend bestuurslid 
Anneke de Cloet, secretaris (en notulist) 

 
Aanwezig: 48 personen  
 
Afwezig met kennisgeving: 18 personen  
 

  
1. Opening 

Els van den Heuvel wilde vanavond gelukkig vergaderleider zijn. Dat is fijn nu het 
bestuur zonder voorzitter zit. Zij opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen 
van harte welkom. De aanwezigen hebben vanavond de kou getrotseerd.  

 
• Mededelingen 

Het bestuur van Phoenix geeft vanavond verslag van de zaken waar het nu mee 
bezig is.  
De opstelling in de zaal is anders-dan-anders. Dat komt omdat het bestuur een 
PowerPointpresentatie gebruikt bij de verslaglegging en deze op de muur met 
projecteren nu de lichte zonwering aan de binnenkant van de ramen is vervangen 
door zonwering aan de buitenkant. 
Margreet Huizer vertelt over de Kindergroepen. Vorig jaar is er een plan gemaakt 
voor de kindergroepen door Zoë Vreugdewater. Er wordt nu volgens dat plan 
gewerkt. Dat betekent dat er 3 langere cursussen van 10 lessen worden gegeven. Dit 
is nog een kwestie van uitproberen; de 2e cursus is nu bezig. De Bovenbouwgroep is 
goed gevuld, de Onderbouw- en Middenbouwgroep moesten helaas worden 
gecombineerd, omdat er te weinig kinderen waren om de groepen gesplitst te 
houden. Anders wordt het te duur voor de vereniging. 
Er zijn nu 2 (verschillende) cursussen peuterdans; één voor de jongste peuters met 
een ouder of ander vertrouwd persoon, en één met de oudere peuters zonder 
begeleider. Dit loopt heel erg goed. We hopen dat een aantal van deze peuters 
doorgaat bij de Onderbouwgroep, zodat er weer aanwas komt. 
Er is een nieuwe tienerdansdocent, Anke Meijer, en er zijn twee nieuwe docenten 
voor de EK: Lisette Poen en Cynthia van Dorp. 
Lizzy Preisser vervolgt dat we nog steeds een voorzitter missen. Het bestuur is nu wel 
even met 5 personen geweest, omdat Jettie Bron alvast enkele vergaderingen 
meeliep, terwijl Rien Bout nog niet was afgetreden, maar een voorzitter ontbreekt. 
We zijn nu in gesprek met Louis Cornelissen, om te kijken wat hij voor het bestuur 
kan betekenen. 
 

• Vaststellen van de agenda 
Er zijn geen voorstellen voor verdere agendapunten of aanpassingen van de 
geplande punten. 
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• Inventariseren van de rondvraag 
Drie mensen hebben een punt voor de rondvraag: 
André van de Plas wil graag een informatiestencil voor nieuwe leden. 
Ria Demmer wil graag de avond van de A.L.V. rouleren.  
Lia v.d. Waarde (via Anneke de Cloet) heeft een verzoek voor een 2e 
mededelingenbord. 

 
2. Besluitvorming en verantwoording 

 
• Vaststellen notulen A.L.V. 13-02-2017 

Er waren geen op- of aanmerkingen op de notulen van de A.L.V. van vorig seizoen, 
dus die zijn hierbij goedgekeurd. 
 

• Organogram Phoenix 2016-2017 
Er is dit jaar geen seizoenverslag meer (net als vorig jaar), omdat dat elk jaar veel 
van hetzelfde was. Er is wel een organogram, waarop te zien is wie in het bestuur 
en de commissies hebben gezeten vorig seizoen en hoe de lijnen daartussen lopen. 
 

• Vaststellen financieel verslag 2016-2017 
De penningmeester Lizzy Preisser licht het financieel verslag toe. We hebben een 
negatief resultaat, maar minder negatief dan van tevoren was gedacht. André van 
de Plas merkt op dat we er als vereniging heel goed voorstaan.  
De opvallende zaken op de afrekening worden toegelicht, zoals de gastlessen van 
de kindergroepen en de hoger uitgevallen kosten voor de Kwibus. Dit laatste kwam 
omdat er mondelinge afspraken waren met een werknemer van Bijbeeld. Nu die 
werknemer daar niet langer meer werkt, blijkt dat daar geen verslag van was. 
Phoenix is nu in onderhandeling met Bijbeeld over een totaalprijs voor zowel de 
Kwibus, de posters en de kosten van de website en het bijhouden ervan. 
De Contributie: Er is 340 euro minder contributie ontvangen dan begroot; er zijn 
minder kinderen, maar het aantal volwassenen is redelijk constant.. 
 
Er waren geen vragen; alles is goed uitgelegd! Duidelijk is dat de Bar veel bijdraagt 
aan de financiële positie van Phoenix. 
 

• Verslag kascontrolecommissie en benoemen nieuwe commissie 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Jeanneke Bruning en Marc Bout heeft het 
E-boekhoudprogramma ingezien. Het gaf een heel duidelijk beeld van de financiële 
positie van de vereniging. Er waren een paar vragen aan de penningmeester; daar 
kwam een duidelijke uitleg op. Er is geen enkele twijfel aan de zorgvuldigheid van 
de penningmeester Lizzy Preisser.  
 
“Aan de Algemene Ledenvergadering van Phoenix Apeldoorn 
Hierbij verklaart de kascontrolecommissie, bestaande uit Jeanneke Bruning en Marc 
Bout, de controle te hebben uitgevoerd op de financiële administratie over het 
seizoen  2016/2017. 
De administratie is o.i. zorgvuldig en deskundig uitgevoerd.  
Wij verzoeken u dan ook het bestuur en penningmeester decharge te verlenen voor 
financiële beleid over het boekjaar 2016/2017.” 
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De Algemene ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het seizoen  
2016-2017.  
De nieuwe kascontrolecommissie:  
Marc Bout en Marike Kluin zijn de kascontrolecommissie van volgend jaar. Marc legt 
uit dat dit 1 à 1 ½ uur werk is. 
 

• Vaststellen begroting 2018-2019 
De penningmeester licht de begroting voor komend seizoen toe. Zij is bij de 
begroting uitgegaan van de kosten van eerdere jaren, behalve waar duidelijk is dat 
er meer of juist minder kosten zullen worden gemaakt.  
Zo heeft zij geen verhoging van de huur van De Veste berekend. Er zijn wel minder 
kosten voor docenten, omdat we aan een deel van de kindergroepen komend 
seizoen alleen cursussen geven in plaats van een heel seizoen les te geven.  
Bij een deel van de kindergroepen staat er dan ook geen contributie begroot. 
Kinderen die bij de EK dansen blijven wel het hele seizoen lid. We overwegen 
binnen het bestuur hoe we dat vorm gaan geven.  
André van de Plas vraagt naar het aantal volwassen leden dat begroot is. Dat ligt 
namelijk wat laag. De oorzaak hiervan is dat niet elk lid een heel jaar lang lid blijft 
en niet iedereen is betalend om diverse redenen.  
Het is afwachten hoeveel subsidie we komend jaar nog gaan krijgen, omdat je voor 
kinderen relatief meer subsidie krijgt. En als we minder kinderen als lid hebben, 
betekent dat dus ook minder subsidie. Er is een vraag uit de zaal of er geen extra 
subsidie is voor ouderen? Nee, er is geen speciale seniorensubsidie. Ouderen 
worden als volwassene gerekend. Kinderen worden meer gesubsidieerd.  
Voordeel van de cursussen is dat we minder risico lopen; als er niet genoeg 
kinderen zijn, gaat de cursus niet door. 
Marc Bout vraagt hoe eventuele kinderactiviteiten worden geregeld, nu de KAK niet 
meer bestaat. Dit wordt nu geregeld door de kinderdocenten, eventueel met hulp 
van vrijwilligers. 
 
Conclusie: de A.L.V. keurt de begroting goed. 
 

• Benoeming bestuursleden 
Rien Bout is aftredend en niet herkiesbaar; hij gaat stoppen met zijn functie in het 
bestuur. Jettie Bron heeft aangegeven toe te willen treden als bestuurslid in zijn 
plaats. Het is voor haar nog even wennen, maar het gaat goed. Jettie wordt 
benoemd tot algemeen bestuurslid. Applaus! 
Lizzy Preisser is ook aftredend en is herkiesbaar: Lizzy gaat door als 
penningmeester. Daar is iedereen heel blij mee. 
 

3. Presentatie vernieuwde website door Joanne van ’t Hof en Anne Mulder 
Vervolgens komen Joanne van ’t Hof en Anne Mulder vertellen over de website die 
vernieuwd wordt. Er wordt nu druk aan gewerkt, dus de oude website staat nu nog 
online. Het plan is dat de nieuwe website aan het eind van het seizoen klaar is en dan 
online komt. Aan de oude website worden tot dan toe geen zaken meer vernieuwd.  
 
Doel van de nieuw website is: 
• makkelijker vindbaar zijn 
• op de website sneller kunnen vinden wat je zoekt (binnen 7 seconden) 
• de site aanpassen zodat die ook op kleinere schermen (tablet, mobiele telefoon) goed 

leesbaar is 
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• overzichtelijke 

• met verfrissende kleuren 
• verkeer tussen facebook-nieuwsbrief-website makkelijk maken 
• de site visueler maken en minder tekst 
• foto’s opnemen waar mensen zich mee kunnen identificeren (‘zie ik mij dit doen?’) 

 
We hopen op die manier nieuwe leden te werven, met de focus online. De vernieuwde 
website is het startpunt; ander PR materiaal komt in één lijn met de website, waardoor 
Phoenix eenheid uitstraalt. 
Voor de leden is er natuurlijk het speciale ledengedeelte.  
Daarnaast komt er ook een fotoboek, informatie over de geschiedenis van Phoenix en 
de agenda op te staan. 
 
Verder nog een Nieuwsbrief waarvoor je je kunt inschrijven. Daarin komen 
aankondigingen en korte berichtgeving. Die nieuwsbrief is voor: cursisten/ 
nieuwkomers/ leden/ bekenden van Phoenix/oud leden  
De Kwibus is er alleen voor leden (met berichtgeving en ledeninformatie). 
 
Het logo van Phoenix gaat veranderen, maar dit is nog in ontwikkeling. De kleuren 
worden anders en het idee is nu om per soort activiteit een andere kleur te gebruiken. 
Het blijft wel een eenheid, vanwege het poppetje.  
 
Een vraag uit de zaal is of de Kwibus ook op de website kan worden geplaatst. Er wordt 
geantwoord dat die er al op staat. Er wordt ook gevraagd of je kunt kiezen of je de 
Kwibus op papier wilt of alleen digitaal.   
 
Marc Bout vraagt of we ook meer naar boven in de rij bij Google kunnen komen. Nu 
wordt eerst Foenix gevonden. Ja, ook dat wordt beter! Bovendien helpt het als veel 
mensen regelmatig kijken; dan komt de website hoger.  
Anne en Joanne bedanken Bart van Uitert en Bijbeeld.  
Louis Cornelissen doet nog een suggestie om meer verkeer te krijgen langs de website. 
Dat kan bijvoorbeeld door een agenda met alle dansactiviteiten in Apeldoorn te 
plaatsen. 
De hele agenda wordt snel te zien en overzichtelijk op de nieuwe website!  
Het bestuur bedankt Anne en Joanne voor hun werk; het is fijn dat zij zo actief bezig 
zijn en frisse ideeën hebben. 
 

4. Plannen Voorbereidingsgroep en Dansensemble door Marc Bout 
De voorstelling Landverhuizers van afgelopen seizoen was een groot succes. Helaas 
gaan veel dansers na dit seizoen stoppen. Dit is een probleem: er blijven maar weinig 
mensen over.  
Er zijn plannen voor een doorstart! De nieuwe meisjes van de Voorbereidingsgroep 
gaan mee. Een klein aantal dansers blijft, en Marc blijft ook.  
Het is tijd voor verjonging en vernieuwing. 
De nieuwe Voorbereidingsgroep is al opgestart onder leiding van Marc en Joanne.  
Het grote leeftijdsverschil tussen de nieuwe dansers en de huidige leden van het 
Dansensemble wordt groter.  
De visie voor het nieuwe Dansensemble is: een inspirerende jonge groep volksdansers 
zijn. Het dansensemble van Phoenix is een groep waarin dans, mens, muziek en cultuur 
met elkaar verbonden worden. 
De missie is: 
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Het opbouwen van een geïnspireerde sociale en actieve volksdansgroep met technisch 
vaardige dansers en danseressen 
Dat willen ze gaan bereiken door: 
• Het oefenen van repertoire uit verschillende landen 
• Het repeteren van danstechnische vaardigheden  
• Regelmatig optreden zowel op kleine, als grote schaal  
• Actief aandacht besteden aan de achtergronden van de internationale dansen 
 

Parallel aan de opbouw van de nieuwe groep wordt ook een orkest opgericht onder 
leiding van Marijn Molenaar, violiste. 
 

Een actieve PR is belangrijk:  
• De  focus  komt online, bij verschillende social media kanalen 
• Er komt een aankondiging van de komende veranderingen 
• Er komen Vlog-berichten over wat nieuwe dansers kunnen verwachten 
• Er komen uitnodigingen door middel van een persoonlijke videoboodschap aan 

nieuwe dansers 
• Nieuwe dansers krijgen een plek in de eindvoorstelling 
 
Aan het eind van dit seizoen komt er een eindvoorstelling van het Dansensemble, als 
afscheid van de leden die gaan stoppen en als ‘eind van een tijdperk’. 
 

5. Jubilarissen 
De volgende mensen zijn 12,5 jaar lid: 
Marijke Vlot (aanwezig) en Tijmen Teunissen (niet aanwezig).  
Marijke komt naar voren en neemt een mooi boeket in ontvangst. 
De volgende mensen zijn 25 jaar lid:  Marlies Kleiboer, Ria Buiting, Annie Gerrits-
Buitenhuis (aanwezig) en Rianne Derks (niet aanwezig). 
De aanwezige jubilarissen ontvangen een mooi beeldje op naam met de datum van hun 
lidmaatschap.  
 
Dan worden tot verrassing van bijna alle aanwezigen maar liefst 4 mensen benoemd tot 
erelid van Phoenix vanwege hun vele verdiensten voor de vereniging: Rien Bout, Els 
van den Heuvel, Bart van Uitert en Margreet Huizer. De algemene ledenvergadering kan 
zich vinden in de benoeming tot erelid van al deze mensen en zij ontvangen een groot 
applaus en een oorkonde als dank voor alles wat zij voor Phoenix gedaan hebben en 
nog doen. 
Hulde! 
 
 

6. Mededelingen Stichting de Veste 
André van de Plas doet de mededelingen namens Stichting de Veste: De Stichting draait 
financieel heel goed. Op 8 februari is er een vergadering, waarbij André weer gaat 
pleiten om geen huurverhoging te vragen. Er zijn afgelopen jaar nieuwe screens voor 
de ramen gekomen. Het volgende wat op de planning staat is het vervangen van de  
lichtinstallatie door een nieuwe met veel zuiniger LED-lampen en een nieuwe 
bedrijfsafwasmachine. Het is een mooie samenwerking: die tussen De Veste en 
Phoenix. 
 

7. Rondvraag 
 Op de vraag van Ria Demmer of de avond van de A.L.V. kan rouleren wordt 
geantwoord dat er maar drie avonden in aanmerking komen: de maandag-, woensdag- 
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en donderdagavond. De maandagavond mist altijd al de 2e Paasdag en 2e Pinksterdag. 
De donderdagavond mist de Hemelvaartsdag. Er wordt gevraagd of de donderdagavond 
toch niet een optie is. Het bestuur neemt dit mee.  
 
André vraagt naar een Informatieblad met verenigingsinformatie voor nieuwe leden. 
Het secretariaat gaat er voor zorgen dat er elk seizoen een stapeltje ligt.  
 
Over de vraag van Lia v.d. Waarde naar een tweede mededelingenbord wordt gezegd 
dat dit bij de PR hoort van Joanne en Anne. Die gaan hierover denken. Op het 
mededelingenbord hoort nu alleen informatie van de vaste huurders van De Veste. Er 
wordt nog opgemerkt dat de eenheid juist mooi tot uiting komt op het 
mededelingenbord.  
Het bord is vaak vol, omdat er ook dingen opgehangen worden die niet van de vaste 
huurders komen. Anneke koppelt dit terug naar Lia. 
 
Er wordt nog gevraagd wanneer de eindpresentatie van het Dansensemble zal zijn: dit 
is op 16 juni. 
 
Er wordt een applaus gevraagd (en gegeven) voor het Bestuur. 
 
Bart van Uitert merkt op dat de website in zijn huidige vorm 3500-4000 unieke 
bezoekers per jaar telt. In augustus / september is er een piek, als mensen op zoek 
gaan naar nieuwe activiteiten. Hij merkt ook op dat hij het een eer vindt om erelid te 
zijn van Phoenix. Er is een mooie wisselwerking van Phoenix en Bijbeeld. De laatste is 
een beschutte werkplaats. Phoenix geeft werk, Bijbeeld geeft korting.  
 
Marike Kluin herinnert de aanwezigen aan het A.V.O.-jubileum waarvoor koks worden 
gezocht.  
 
Er wordt nog opgemerkt dat de vergadering niet voor iedereen te volgen was, omdat bij 
vragen uit het publiek de microfoon niet aanwezig was. Dat is een aandachtspunt voor 
de volgende keer. We kunnen dan beter de vraag uit het publiek herhalen. 
 

8. Sluiting 
Els van den Heuvel sluit de vergadering iets later dan gepland (22.10 uur) vanwege de  
verrassende benoemingen tot erelid. Zij geeft nog een compliment aan het bestuur. Zij 
bedankt namens het bestuur de mensen voor hun aanwezigheid.  
Tot slot wordt er een foto gemaakt voor de Kwibus met de jubilarissen en de kersverse 
ereleden. 

 


