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Conceptnotulen Algemene ledenvergadering 

Phoenix Apeldoorn 
 

Datum:  1 april 2019 
 
Aanwezig:  Els van den Heuvel, vergaderleider 

Lizzy Preisser, penningmeester 
Margreet Huizer, bestuurslid 

Jettie Bron, bestuurslid 
Anneke de Cloet, secretaris (en notulist) 

 

Aanwezig: 51 personen  
 

Afwezig met kennisgeving: 19 personen voor 1 april en daarnaast hadden nog 
12 personen zich voor de eerdere datum afgemeld. 
 

1. Opening door Els van den Heuvel  
Els heet iedereen van harte welkom op de Algemene ledenvergadering van 
Phoenix Apeldoorn. 

• Mededelingen 
De Extra kindergroep (de EK) heeft een nieuwe naam gekregen: de 

Kinderdansselectiegroep. Dit geeft duidelijker weer waar het om gaat. 
Bij het A.V.O. heeft zich een nieuwe vereniging aangemeld, namelijk  Dans 
je fit. Deze groep wilde zich graag aansluiten bij het A.V.O. en die heeft 

besloten dat zij inderdaad aan het A.V.O. kunnen gaan deelnemen. Het 
gaat om een groep die zich richt op senioren, en daarbij gaat het ook echt 

om volksdansen. Dit betekent dat leden van Phoenix (en ook van AVIVA) 
mee mogen doen aan de zomerinstuiven van Dans je Fit in de Groene 

Hoven.  
 

• Vaststellen van de agenda 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
 

• Inventariseren van de rondvraag 
Lia van de Waarde heeft een vraag over een plek in de hal voor een extra 
whiteboard.  

Ria Demmers heeft een vraag over de dag waarop de A.L.V. wordt 
gehouden. 

 
2. Besluitvorming en verantwoording 

• Vaststellen notulen A.L.V. 7 februari 2018 

Bart van Uitert geeft aan dat in de conceptnotulen zijn reactie tijdens de 
rondvraag niet goed zijn bedoeling weergeeft. Er waren wat kritische 

opmerkingen over Bijbeeld, en hij plaatste daar de kanttekening bij dat 
het beeld dat geschetst werd niet correct was; Phoenix heeft er veel voor 
teruggekregen door zaken te doen met Bijbeeld. Dit is aangepast in de 

definitieve notulen van de A.L.V. van 7 februari 2018. 
Ria Demmer vraagt naar aanleiding van de notulen hoe het is afgelopen 

met de plannen voor een orkest. Marc Bout antwoordt dat dat orkest er 
niet is gekomen. De violiste is naar het buitenland verhuisd. 
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• Organogram Phoenix seizoen 2017-2018 

De ledenvergadering krijgt het organogram te zien, waarop te zien is hoe 
het bestuur en de commissies georganiseerd waren in 2017-2018. 

De voorzitter vraagt of er nog voorzitters van commissies zijn die het 
woord willen nemen om iets te vertellen. Dat is niet het geval. Er wordt 
nog wel verteld dat de KinderAktiviteitenKommissie (de KAK) niet meer 

bestaat. Anne Mulder en Joanne van ’t Hof organiseren nu de activiteiten 
voor de kinderen. 

 
• Vaststellen financieel verslag 2017-2018 

Aan de hand van een PowerPointpresentatie worden de meest opvallende 

aspecten van het financieel verslag van 2017-2018 toegelicht door de 
penningmeester. 

 
Over de balans: 
Er is over dat seizoen een negatief resultaat, dat ten koste komt van het 

kapitaal. 
Dat negatieve saldo viel echter erg mee, omdat het uiteindelijk ging om 

een kleine duizend euro (962,63) in plaats van het begrote tekort van 
3000 euro. 

 
• Er is een laptop aangeschaft voor de vereniging. 
• Phoenix Vocaal heeft geld opgenomen uit de eigen spaarpot. 

• Het Dansensemble heeft geld toegevoegd aan de eigen spaarpot, vooral 
via de voorstelling Landverhuizers. 

• Er zijn reserveringen voor de vrijwilligersavond die eens in de 2 jaar 
wordt gehouden en voor de afrekening van een docent 

• Over de bar: een deel van de inkomsten wordt nog afgedragen aan de 

vereniging. 
 

Over de afrekening:  
De penningmeester noemt de opvallende verschillen ten aanzien van de 
begroting: 

 
• Er waren wat meer kosten vanwege het afscheid van de voorzitter. 

• De gesponsorde berichten op Facebook waren niet begroot. De kosten 
hiervan worden door een adverteerder betaald. 

• Er is voor de Kwibus meer uitgegeven dan begroot, vanwege gewijzigde 

afspraken met Bijbeeld. Er is nu een all-in-tarief afgesproken vanaf 
seizoen 2018-2019. 

• Er is minder aan contributie binnengekomen bij de kinderen. Dit komt 
omdat we overgaan op een cursusvorm voor de kinderen in plaats van 
lidmaatschap van de vereniging. Dat past veel beter in deze tijd. Het is 

zo ook gemakkelijker om groepen samen te voegen of een cursus niet 
door te laten gaan, als er te weinig inschrijvingen zijn. 

• Er zijn wat meer donaties geweest dan begroot. 
• Er is meer subsidie binnengekomen dan begroot.  
• Door de lage rente is er wat minder ontvangen dan begroot. 

• De bar heeft weer goed gedraaid. Er is, door de prijsverhoging, meer 
binnengekomen dan begroot. 

• Er zijn maar twee groepen die een gastdocent hebben gehad, dus daar 
is geld over van de begroting. 
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• Er zijn inkomsten uit diverse cursussen: uit Peuter- en kinderdans, 

DansFit, Zitdans en een zangcursus. Ook zijn er inkomsten uit de 
workshops Roemeens en Albanees. 

• Er is een vrijwilligersavond, eenmaal per 2 jaar. Deze is niet 
weergegeven in het gecomprimeerde overzicht, waardoor deze niet 
klopt. In het gewone overzicht klopt het wel. 

 
 

Verslag van de kascontrolecommissie en het benoemen van een 
nieuwe commissie 
De kascontrolecommissie bestond uit Marc Bout en Marike Kluin. 

Zij geven de penningmeester Lizzy een groot compliment: zij kan alles tot 
twee cijfers achter de komma verantwoorden.  

 
Apeldoorn, 6 februari 2019 
Aan de Algemene Ledenvergadering van Phoenix Apeldoorn 
Hierbij verklaart de kascontrolecommissie, bestaande uit Marc Bout en Marike Kluin 
de controle te hebben uitgevoerd op de financiële administratie over het 
seizoen  2017/2018. 
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 2017/2018. 
Met vriendelijke groet, 
Is getekend,      is getekend, 
Marc Bout      Marike Kluin 

 
 
De Algemene ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur. Het 

bestuur heeft zorgvuldig gewerkt. De nieuwe kascontrolecommissie 
bestaat uit Marike Kluin en Rien Bout. 

 
• Vaststellen van de begroting voor 2019-2020 

Het uitgangspunt is weer een nul-begroting. 

De penningmeester heeft de begroting gebaseerd op de werkelijke kosten 
van het afgelopen seizoen en de verwachte inkomsten van het komend 

seizoen. 
 
De volwassen groepen zijn redelijk stabiel. Voor de jeugd is minder 

begroot. Er is nog wel een bedrag voor de kinderdansselectiegroep 
gereserveerd. Het is echter nog de vraag of die doorgaat; er zijn nu maar 

5 kinderen in plaats van de gewenste 8. We hopen dat er meer kinderen 
bijkomen zodat die groep door kan gaan. 
 

Er is weer subsidie opgenomen in de begroting, omdat die elk jaar toch 
ontvangen is. Dit blijft echter onzeker.  

 
Op 17 maart 2020 bestaat Phoenix 55 jaar. De penningmeester is dit 
vergeten op te nemen in de begroting. Zij vraagt de A.L.V. toestemming 

om hiervoor een bedrag van 1000 euro uit de reserves te mogen halen. Dit 
bedrag is gebaseerd op de kosten van voorgaande jubilea. Alle aanwezigen 

gaan akkoord met dit voorstel. 
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Joanne van ’t Hof vraagt waarom de contributie nog niet verhoogd is in 

een aantal jaren. De penningmeester antwoordt dat dit nog niet nodig is.  
Dit zal veranderen als we tekorten krijgen.  

Bart van Uitert merkt dat de vereniging langzaam kleiner wordt. Hij vraagt 
op welke manier er actie ondernomen wordt om daar iets aan te doen. De 
penningmeester antwoordt dat de kindergroepen achteruit lopen. Om die 

reden wordt er nu meer in cursusvorm gedaan. Daarnaast zijn er 
activiteiten als Zitdans opgezet. Er zijn ideeën nodig om meer bekendheid 

aan Phoenix te geven.  
Aan workshops doen vooral leden mee.  
Er wordt gevraagd wat de ondergrens is qua leden en of er een kritieke 

grens is. 
De vermindering van het aantal leden zit nu vooral in de kindergroepen. 

Zij doen mee aan een cursus in plaats van lid te worden. De maatschappij 
vraagt daar om. De penningmeester bekijkt wanneer een groep rendabel 
is. Financieel gezien weegt een cursus op tegen een lidmaatschap.  

De vraag komt of de subsidie daalt als er minder leden zijn. Lizzy geeft 
aan dat ze dit altijd vermeldt bij de subsidieaanvraag. Ze geeft dan aan 

hoeveel leden er zijn en hoeveel cursisten. De gemeente heeft daar niet op 
gereageerd met vermindering van de subsidie. 

De algemene ledenvergadering keurt de begroting voor 2019-2020 goed.  
 

• De benoeming van bestuursleden 

De Algemene ledenvergadering gaat akkoord met het herbenoemen van 
Margreet Huizer als algemeen bestuurslid en van Anneke de Cloet als 

secretaris. 
Els van de heuvel doet een oproep voor een nieuwe voorzitter. Als leden 
iemand kennen waarvan zij denken dat hij of zij geschikt is als voorzitter, 

horen wij het graag. 
 

3. Hoe te besturen?  
Aan de hand van een PowerPointpresentatie wordt dit onderwerp ingeleid: 
Phoenix zit al een paar jaar zonder voorzitter. Dit is geen probleem wat alleen 

bij Phoenix speelt; veel verenigingen kampen namelijk met hetzelfde: dat het 
moeilijk is om voldoende mensen te vinden voor het bestuur.  

Het bestuur heeft gezocht of hier oplossingen voor zijn gevonden. Er bleek 
een onderzoek naar te zijn gedaan door een aantal mensen op verzoek van 
onder andere de scouting, het NOC-NSF in samenwerking met de 

Erasmusuniversiteit. Zij zijn op zoek gegaan naar besturen die slimme 
manieren hebben gevonden  hoe om te gaan met de veranderende 

maatschappij. Die oplossing is gevonden in enerzijds een bestuur dat ‘kort en 
krachtig’ voorziet in de basisbeslissingen met daarnaast meer taken die 
overgenomen worden door de leden.  

 
Het bestuur vraagt de leden om alvast mee te denken over een aantal taken 

die er nu liggen en die Margreet Huizer en Jettie Bron toelichten: 
• De instuiven – daar komen altijd dezelfde mensen. Hoe kunnen we de 

instuiven aantrekkelijker maken voor een grotere groep leden? 

• Een nieuwe voorzitter – zijn er ideeën waardoor de taken van voorzitter 
toch weer ingevuld kunnen worden? 

• Nieuwe initiatieven – zijn er ideeën / nieuwe initiatieven van leden, die 
door hen opgezet en uitgevoerd worden? 
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• De bar – nu kan (en wil) Rien Bout het nog wel organiseren, maar hoe 

kunnen we dit met elkaar organiseren als dat niet meer gaat? De bar 
draagt bij aan het financieel gezond houden van de vereniging. 

• Veiligheidsbeleid – een verklaring omtrent gedrag wordt verplicht voor alle 
mensen die omgaan met kwetsbare mensen (denk aan kinderen) of met 
financiën. De overheid verstrekt die gratis aan een vereniging, wanneer er 

een veiligheidsbeleid ligt, dat wil zeggen duidelijk omschreven 
gedragsregels en procedures en het aanstellen van een 

vertrouwenspersoon. Er is al wat informatie hierover verzameld. Het 
bestuur vraagt of er mensen zijn die het leuk vinden om dit uit te zoeken. 
Het is een tijdelijke klus. Mensen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich 

melden bij het bestuur. 
 

Er ligt een groot vel per onderwerp (op de laatste na) met briefjes waarop de 
aanwezige leden hun ideeën kunnen vermelden.  
 

4. Afronding: Hoe te besturen? 
Na de Algemene ledenvergadering gaan deze vellen nog naar de groepen, 

waar alle leden dan nog de kans hebben om aanvullende ideeën ter 
vermelden. 

 
Daarna gaat het bestuur de ideeën bekijken en met staf en docenten 
overleggen hoe we daar verder vorm aan kunnen geven. 

Vervolgens wordt het dan weer teruggekoppeld naar de leden. 
 

5. Jubilea 
De volgende leden zijn 12 ½ jaar lid: 

Ans de Beer (aanwezig) en Nelleke Hallie (niet aanwezig). Ans ontvangt een 

mooi boeket. 

Joanne van ’t Hof en Leni Muis-Bangma zijn 25 jaar lid. Margreet spreekt hen 

toe en zij ontvangen (verrassing!) weer het oude vertrouwde zilveren 

hangertje.  

De jubilarissen (25 jaar lid) uit voorgaande 2 jaren die geen hangertje hebben 

gekregen, krijgen dit alsnog.  

Maaike Fennebeumer en Bart van Uitert zijn al 40 jaar lid. Margreet spreekt 

ook hen toe en zij ontvangen een Phoenixklokje. 

6. Mededelingen Stichting De Veste 

Rien Bout doet de mededelingen van Stichting de Veste: 

Stichting de Veste draait voorlopig met vier bestuursleden. Het is de 

bedoeling uiteindelijk weer naar vijf bestuursleden te gaan.  

De verhuur gaat goed: er is een volle agenda, zowel voor vaste als incidentele 

huurders.  

De Woonmensen: Het leegstaande gedeelte van het gebouw is in gebruik 

genomen door de Speelgoedbank (de bovenverdieping) en door Zij-aan-zij, 

praktijk voor orthopedagogiek (begane grond). Zij hebben beide een 

huurcontract voor 3 jaar.  

Het gedeelte achter de keuken is erbij gehuurd voor 3 jaar; er is geen kelder 

meer. 
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Onderhoud van het pand: er is nu een extra lokaal voor de opslag van stoelen 

en dergelijke. De tussendeur in de gang is daarvoor verplaatst naar achteren. 

Nieuw zijn de lambrisering, de vloerbedekking en het schilderwerk.  

Er is een professionele machine aangeschaft voor het vloeronderhoud.  

In de zomervakantie worden de vloeren van de kleine zaal en het café 

geschuurd en gelakt. De vloer van de grote zaal wordt geschrobd en in de 

was gezet.  

 

De Woonmensen heeft het kapotte kozijn van de kostuumopslag hersteld en 

geschilderd. Alle regenpijpen zijn nu voorzin van overloopstukken ter 

voorkoming van overstroming tijdens zware regenval. Ook is de 

buitenriolering gerepareerd. 

Voor het seizoen 2019-2020 is er geen huurverhoging voor de vaste huurders 

(Phoenix, BioDanza, Erna Baaij, Dans&Zo, bridgeclub SPA, praktijkschool, 

KBO, Spirit Coaching en muziekdocent). 

 

7. Rondvraag 
Lia van de Waarde geeft aan graag een extra whiteboard of prikbord in de 

gang te willen hebben. Als ze nu iets op wil hangen voor de vereniging, is dat 

lastig; er is weinig plaats. Er zou al overlegd worden over dit onderwerp, ook 

met de PR-commissie, maar dat is erbij gebleven. Lia geeft aan dat zij zelf 

wel actie wil ondernemen. Zij kan overleggen met Anne Mulder en Joanne van 

’t Hof van de PR. Rien Bout merkt op dat De Veste veel verhuurd wordt aan 

andere partijen, dus dat het niet zo kan zijn dat alle ruimte op een bord 

alleen voor Phoenix is. 

 

Ria Demmer vraagt of de A.L.V. weer eens op een andere dag kan. Vorige 

jaren is het steeds op de woensdag geweest. Zij wil graag dat het rouleert. 

Deze keer is het op een maandag, terwijl we eigenlijk liever op de donderdag 

wilden. Dat kon helaas niet vanwege het Dansensemble; zij zaten vlak voor 

een optreden en konden de repetitie niet missen. 

Het lijkt echter eerlijker om het op de woensdag te doen, omdat die de 

minste lessen mist. De maandag mist altijd 2 lessen, vanwege 2e Paasdag en 

2e Pinksterdag, de donderdag altijd 1 les wegens Hemelvaart. 

 

Ria Demmer vraagt hoe het nu is met het Dansensemble. Helaas is Marc net 

weg, zodat hij deze vraag niet kan beantwoorden. In eerste instantie is het 

gelukt om veel mensen bij elkaar te krijgen. Zij bleven niet allemaal; de 

afstand en dergelijke zijn factoren daarin. Nu is het de bedoeling om meer 

projectmatig te werken. Het Dansensemble gaat meedoen aan een festival in 

Leuven. Daar zijn dansers op afgekomen. Het is afwachten of er daarna nog 

mensen blijven. Of dat er weer iets anders projectmatigs komt. Het is nu al 

zo dat mannen heel Nederland door dansen. Elke dansgroep put uit hetzelfde 

(kleine) vijver.  
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Over de financiën van het Dansensemble vertelt de penningmeester dat ze  

een aantal dingen uit eigen pot betalen. Er zijn wel minder inkomsten van de 

leden van het Dansensemble, omdat ze met minder mensen zijn. Phoenix legt 

als vereniging bij. Dit kan ook ter overbrugging zijn naar een nieuwe situatie. 

Joanne van ’t Hof vertelt dat ze bezig zijn met de voorbereidingsgroep. De 

leden hiervan zijn echt heel gemotiveerd! Rien Bout vult aan dat de 

voorstelling van afgelopen weekend in Beekbergen heel leuk en mooi was.  

Ria Demmer zegt dat ze zich zorgen maakt om het financiële stukje en om de 

toekomst van het Dansensemble. Het Dansensemble brengt geen geld 

binnen.  

 

Marian Gouverneur bedankt het bestuur. Ook bedankt zij de Kwibusredactie 

voor de mooie Kwibus die gewijd is aan André van de Plas. Ook Joke Langen 

sluit zich hierbij aan en bedankt nogmaals. 

 

Bart van Uitert merkt op in toenemende mate te zien hoe mensen de 

vereniging binnen hoppen en snel weer weg zijn. Bart wil wel meedenken 

over hoe we mensen meer kunnen verbinden. Als steeds meer mensen geen 

lid meer zijn van Phoenix is het belangrijk toch iedereen erbij te betrekken, te 

interesseren in Phoenix. Joanne van ’t Hof vertelt in dit kader dat er een 

nieuwsbrief in de maak is.  

Wil Somsen vertelt nog dat Phoenix Vocaal met een deel van het koor naar 

Georgië gaat. Er is ook al een workshop Georgisch geweest. Leuk! 

Ingrid geeft aan dat ze op een gedeelte van de besloten website niet kon 

inloggen met het nieuwe wachtwoord, maar nog wel met het oude. Het 

bestuur is zich ervan bewust dat er nog foutjes zitten in de website. Er wordt 

aan gewerkt!   

8. Sluiting 
Er komt nog een vervolg op het deel van het nieuwe besturen.  

  

De voorzitter van de vergadering, Els van den Heuvel, merkt op dat het goed 

is om ook weer door te gaan na het verlies van André van de Plas. We gaan 

hem niet vergeten. Gezien de emoties binnen het bestuur is er bewust 

gekozen om niet aan het begin stil te staan bij het overlijden van André. 

Hopelijk heeft een ieder hiervoor begrip. 

 

Zij bedankt iedereen van de aanwezigen, maar ook vooral het bestuur, met 

de ondernomen acties rond het overlijden van André. 

 


