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Conceptnotulen Algemene ledenvergadering 

Phoenix Apeldoorn 

 

Datum:  6 februari 2020 
 

Aanwezig:  Lizzy Preisser, penningmeester 

Margreet Huizer, bestuurslid 

Anneke de Cloet, secretaris (en notulist) 

Antoon Bos, kandidaat voorzitter 

Aanwezig: 57 personen 

 
Afwezig met kennisgeving: 19 personen  

 

1. Opening 

Margreet opent de vergadering en begint met stil te staan bij het verlies van 

André van de Plas. Het is precies 1 jaar geleden dat in De Veste zijn afscheid 

werd ‘gevierd’. ‘Gevierd’ omdat het verdrietig was, maar er ook veel gepraat 

en gelachen werd die dag. 

Daarna geeft Margreet het woord aan Antoon Bos. Hij stelt zichzelf voor. 
Antoon heeft al lang een binding met Phoenix, en heeft veel bestuurservaring. 

Hij is kandidaat voor de functie van voorzitter en is vanavond de technisch 

voorzitter van de Algemene Ledenvergadering.  
 

2. Besluitvorming en verantwoording 
• Vaststellen notulen A.L.V. 6 februari 2019 

Opmerkingen: Op blz. 1 staat Ria Demmers, dat moet Ria Demmer zijn. 

Het is aangepast in de definitieve notulen. 

Naar aanleiding van de notulen: Marian licht toe hoe het nu met de bar 

gaat. Zij heeft mensen gevraagd die een aantal taken van de bar 

overnemen van Rien. Zo is er iemand die het oud papier meeneemt, 
iemand die het glas wegbrengt, het vuilnis wordt weggebracht, er is bij 

evenementen meer hulp achter de bar. Met elkaar worden dingen 

geregeld, zodat er minder neerkomt op Rien. 

• Organogram Phoenix seizoen 2018-2019 

In het vorig seizoen vormde André van de Plas de muziekcommissie. De 

taak van de muziekcommissie is een orkest te regelen voor het 
nieuwjaarsconcert. Er is nog niemand voor André in de plaats. Voor 

komend jaar is het concert geregeld. Daarna is het prettig als iemand deze 

taak wil gaan vervullen. Binnen de ledenvergadering meldt niemand zich 

nu aan. 

• Toelichten financieel verslag 2018-2019 

De penningmeester licht het financieel verslag toe. Zij geeft eerst 

toelichting op de balans:  
 

 

 

• 0001 Het kapitaal is verminderd: er is een negatief saldo seizoen 2017-

2018 plus reservering voor het jubileum. Het gaat om een negatief 

saldo van €1087. 

• 0502 Er zijn hangertjes voor 25 jaar Phoenix-lidmaatschap aangeschaft. 
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• 0871 Phoenix Vocaal heeft minimaal geld opgenomen uit de eigen 

spaarpot. 

• 0872 Dansensemble heeft geld opgenomen uit de eigen spaarpot. 

• 1080 Kruisposten: Nog te ontvangen creditfacturen. 
• 1081 Kruisposten Bar: een groot deel van de inkomsten is nog af te 

dragen aan de vereniging. 
 

Vervolgens geeft de penningmeester aan waar de afrekening afwijkt van 

de begroting, te weten:  
 

101 Docenten 

Uitbetaalde uren van de voorbereidingsgroep. De reiskosten waren niet 

begroot. 

105 Bestuur/commissie 
Donatie aan de nieuwe opleiding werelddansdocenten en kosten voor 

bestuur opleiding.  

Advertentie en bloemen afscheid André van de Plas. 

Inhaalactie jubilarissen 25 jaar lid. 

104 PR kosten 

Beachvlaggen, banner voor Vocaal,  
Facebookberichten. 

107 Kwibus 

Kleurenuitgave special over André van de Plas. 

108 Groepskosten 

Aanschaf diverse attributen (sjaaltjes, parapluutjes, tamboerijnen) 

114 Donaties 

Er zijn meer donaties ontvangen dan verwacht. 
116 Subsidie 

Er is meer ontvangen dan verwacht. 

117 Rentes 

De rente op de spaarrekening is nog lager dan begroot. 

118 Diverse inkomsten 

Het aantal advertenties loopt terug. Zijn er ideeën van leden voor nieuwe 
adverteerders? Dan dit graag melden bij de Kwibusredactie of bij de PR-

commissie. 

De bijdrage van de bar was dit seizoen:  € 7.489,68. 

202 Cursussen 

Inkomsten uit Introductiecursus, Peuter- en Kinder- en Zitdans. 

Workshops Roemeens. 

Uit details blijkt dat vooral de cursussen Peuterdans en Kinderdans goed 
hebben bijgedragen aan de opbrengst.  

Gezien de opkomst voor Zitdans is deze cursus gestopt. 

3 Dansensemble 

Zou dit seizoen verder met veel nieuwe dansers. Helaas minder dan in 

eerste instantie gedacht en gehoopt was. Het seizoen stond in het teken 

van stijlverbetering en nieuwe dansen. Er waren kosten voor een nieuwe 
choreografie Nederlands.  

De kosten hiervan zijn opgenomen uit de spaarpot, namelijk  € 2.772,90. 

4 Vocaal  

Er was een optreden in De Veste en er is een CD opgenomen. Hiervoor zijn 

kosten gemaakt, maar er was ook opbrengst. 

Opgenomen uit de eigen spaarpot: € 1,42 
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• Verslag van de kascontrolecommissie  

Marike Kluin en Rien Bout geven aan dat de penningmeester het geweldig 

heeft gedaan. De financiële administratie was duidelijk en inzichtelijk. 
 

Marike leest de verklaring voor: 

Apeldoorn, 6 februari 2020 
 

Aan de Algemene Ledenvergadering van Phoenix Apeldoorn 
 

Hierbij verklaart de kascommissie, bestaande uit Rien Bout en Marike 

Kluin, de controle te hebben uitgevoerd op de financiële administratie van 

Phoenix Apeldoorn over het seizen 2018/2019. 

De administratie is o.i. zorgvuldig en deskundig uitgevoerd. 
 

Wij verzoeken u dan ook het bestuur en penningmeester decharge te 

verlenen voor het financiële beleid over het boekjaar 2018/2019 
 

Is getekend: Rien Bout en Marike Kluin 
 

De ALV stemt in met de bevindingen van de kascontrole commissie en 

daarmee verleent de ledenvergadering het bestuur decharge over het 
financieel beleid over het boekjaar 2018-2019.  

 

• Benoemen nieuwe kascommissie 

Rien Bout blijft in de kascommissie. Jettie Bron sluit zich aan om samen 

met hem volgend seizoen de kascommissie te vormen. 
 

• Vaststellen begroting 2020-2021 en voorstel voor 

contributieverhoging 
 

Het uitgangspunt van de begroting is gebaseerd op de werkelijke kosten 

van het afgelopen seizoen en de verwachte inkomsten van komend 

seizoen.  
  

Het bestuur heeft de Algemene ledenvergadering een voorstel voor 

contributieverhoging voorgelegd. Redenen daarvoor zijn: 

• De laatste 4 jaren was er een negatief saldo. 

• Het bestuur heeft al diverse bezuinigingen doorgevoerd: er zijn 

bankrekeningen opgezegd, er zijn cursussen aan de kindergroepen in 

plaats van het hele seizoen les.  

• De prijsindex: over 4 jaar is er een inflatie van ongeveer 7%.   
 

De penningmeester heeft doorgerekend hoe het saldo zal zijn aan het eind 

van het volgende seizoen zonder en met contributieverhoging. Zonder 

verhoging komen we op een negatieve begroting van € 1.267,-. 

Met contributieverhoging komen we op een begroting van een positief 
saldo van € 323,- 

 

Els v.d Heuvel vraagt of de verhoging niet te hoog is voor de 

Kinderdansselectiegroep? De contributie gaat voor die groep van € 42 naar 
€ 50.  

Dat is niet teveel vergeleken met andere dansvormen (bijvoorbeeld NTK).  

Wellicht stoppen de tienergroep en de KinderDansSelectiegroep. 
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Er volgen een aantal vragen vanuit de vergadering over de negatieve 

begroting en de contributieverhoging.  

• Mascha Kreugel vraagt: Is er een regeling voor volwassen leden die weer 

willen gaan dansen en het niet kunnen betalen? 
Nee, die is er niet. Er zijn misschien wel mogelijkheden, zoals een potje 

hiervoor bij RegelRecht. Dit kunnen we eens gaan onderzoeken. Mensen 

kunnen het wel aangeven als zij moeite hebben de contributie te betalen, 

vertelt de penningmeester. Mascha geeft aan dat de drempel daarvoor wel 

hoog is.   

• Ria Demmer vraagt of de leden van het dansensemble qua contributie 

onder de  volwassenen vallen. Ja, dat doen ze.  
• Bart van Uitert vraagt: Vorig seizoen was er een meevaller in de subsidie, 

waardoor we minder negatief zijn geëindigd. Zijn er daarnaast 

besparingen om het verlies te verminderen en substantieel bij te dragen 

aan een positieve begroting? Ja, die zijn er. We geven nu bijvoorbeeld 

cursussen voor de jeugd, in plaats van dat een jeugdlidmaatschap voor 

een heel seizoen. Een cursus vindt nu geen doorgang bij onvoldoende 
aanmelding óf groepen worden samengevoegd. Bij een jeugdlidmaatschap 

zouden de lessen het hele jaar doorgang moeten vinden.  

Een zorg van Bart is de dalende lijn in de vereniging. Het ledenaantal gaat 

naar beneden, de vereniging wordt steeds ouder, de jeugd komt niet, 

ondanks investeringen.  

Antoon Bos antwoordt dat er in veel verenigingen een tendens is van 
afname. Er is echter ook een aantal verenigingen bij wie het weer aan het 

omslaan is. Grof snijden in de kosten kan dan ook juist negatief uitpakken. 

Het is belangrijk niet alleen financieel te kijken. Hij roept de leden op met 

ideeën te komen. Het bestuur wil daar graag over nadenken.  

• Lia van de Waarde vraagt: Is het een idee om de Kwibus digitaal te 

maken? Elly van der Velde antwoordt namens de Kwibuscommissie dat er 

is een paar jaar geleden een enquête is geweest waaruit bleek dat de 
meeste mensen de Kwibus liever op papier lezen. Bovendien is niet 

iedereen even computervaardig. De redactie is geen voorstander van een 

digitale versie. Lia vraagt of het dan handig is de Kwibus alleen wordt 

afgedrukt voor mensen die hem graag op papier willen en andere mensen 

hem digitaal ontvangen. Elly geeft aan dat dit veel werk is voor de 

redactie. Zij zullen dan precies moeten gaan bijhouden wie de Kwibus 
digitaal wil, en wie hem op papier wil. Bovendien scheelt dat weinig in de 

kosten. Minder exemplaren (nu 275) trekken ook minder adverteerders.  

Els van de Heuvel geeft aan dat de situatie sinds de enquête misschien 

veranderd is en we alles kritisch moeten heroverwegen. We moeten als 

vereniging onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en waar we op kunnen 

bezuinigen. Het bestuur neemt het mee. 

Verschillende mensen spreken uit liever een papieren exemplaar van de 
Kwibus te hebben. 

 

Dan volgt de vraag of de Algemene Ledenvergadering akkoord gaat met 

de voorgestelde contributieverhoging. Er zijn 3 onthoudingen, de rest van 
de vergadering (54 personen) stemt voor. Het voorstel is aangenomen. Er 

volgt applaus voor het vele werk van Lizzy Preisser, de penningmeester. 
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• Benoeming bestuursleden  

Anneke de Cloet (secretaris) en Margreet Huizer (algemeen lid) zijn niet-

aftredend. Lizzy Preisser (penningmeester) wel. De vergadering wil graag 

dat zij doorgaat als penningmeester.  
Het bestuur is blij met de kandidaat-voorzitter, Antoon Bos. De volledige 

vergadering stemt er mee in hem aan te nemen als voorzitter.   

Er mist nog steeds een algemeen lid in het bestuur. De vergadering wordt 

gevraagd erover na te denken om zich hiervoor aan te melden. 
 

3. Jubileum Phoenix 55 jaar – Jeanneke Bruning 

Jeanneke Bruning vertelt namens de jubileumcommissie over de plannen voor 

het 55-jarig jubileum op 21 maart. De commissie roept ook de hulp van 

anderen in. Er komt een opening met alle leden (dus ook voor de kinderen). 

Die volgen daarna wel een eigen programma. Het kinderprogramma duurt tot 

15.00 uur, het programma voor de volwassenen gaat tot in de avond door.  

In de middag komen er verschillende soorten workshops (zang, dans, 
creatief).  

Daarna gaan we samen eten, waarvoor koks worden gevraagd.  

In de avond gaan we zingen én dansen tegelijk. Alle groepen gaan een stukje 

doen.  

Er is een aandenken te koop: een dopper met het logo van Phoenix die voor 

€12 te bestellen is. 
 

4. Jubilea 

Er is een aantal leden 12½ jaar lid, die een boeket bloemen ontvangen: Cora 

Verkaik, Martha Brinkhoff, Lenie Peters, Ingrid van der Poel en Wendy 

Venema. Daarnaast ook nog Hetty Logtenberg, Ineke Lageweg en Jorien 

Strik, die niet aanwezig waren en een andere keer de bloemen zullen 

ontvangen.  
 

Driesje Docter, Ylona de Vries, Els van Lier en Milou van Uitert zijn al 25 jaar 

lid van Phoenix. Zij ontvangen allemaal het zilveren hangertje.  

Het heeft niet veel gescheeld of een moeder en dochter stonden hier samen, 

want Els van den Heuvel, de moeder van Milou, is 49 jaar en een paar 

maanden lid. 
 

Marian van Luijk, Wilma van Sermondt, Ria Demmer en Joke Kleverwal zijn 

40 jaar lid en ontvangen een Phoenix klokje.  Feronia Bout en Jos van de Ven 

ook, maar zij waren deze avond niet aanwezig. 

Ria Demmer brengt naar voren dat ze vooral zo lang lid is vanwege de leuke 

lessen die verzorgd worden door de docenten.  

Frans van Cuijk en Wim Ellenbroek zijn al 50 jaar (ere-)lid van Phoenix, maar 

niet aanwezig.  

Verder krijgt Netty Dobbelaar een roos, omdat zij al 50 jaar betrokken is bij 
Phoenix, eerst als lid en nu als Vriend van Phoenix.  
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5. A. Marc Bout vertelt over het Dansensemble 

Marc vertelt dat het goed gaat met het Dansensemble. Ze hebben een druk 

programma, met drie voorstellingen in Nederland. Er komt een try-out in 

Gigant met Nederlands repertoire, op 6 juni. Eind juni treden ze op bij Ik 
Toon.  

Ze gaan als project naar Finland. Het gezelschap is te klein voor een festival, 

dus gaan ze optreden met gastdansers, maar wel onder de naam van 

Phoenix. De gastdansers worden ‘geleend’ van andere dansgroepen uit 

Nederland (uit bijvoorbeeld Amersfoort, Amsterdam, Nijmegen). Er doen 

jonge mensen mee, zoals de voorbereidingsgroep en een stagiaire.  
 

Twee mensen van het dansensemble laten de vergadering als voorproefje een 

mooie, romantische Nederlandse dans zien.   
 

B. Marian Gouverneur vertelt over Vocaal 

Marian vertelt kort over de reis naar Georgië, waar mensen zeer ontroerd 

waren doordat een Nederlands koor de moeite had genomen een aantal van 

hun liederen te leren en ten gehore te brengen. Er zijn een paar leuke 

optredens geweest.  

In het begin van juni gaat Vocaal een weekend weg.  
En het grootste nieuws: na 21 jaar stopt Marian (helaas) als dirigent van 

Phoenix Vocaal. Er wordt nu gezocht naar een geschikte opvolger. 

Er volgt een verrassing voor Marian: Marian Gouverneur wordt uitgeroepen 

tot erelid vanwege de vele verdiensten voor de vereniging. 
 

En dan een tweede verrassing: ook Lizzy Preisser, de penningmeester, wordt 

erelid!  
 

Voor beiden zeer verdiend na jarenlange (en nog niet beëindigde!) inzet op 

verschillende terreinen. 
 

6. Verenigingsbreed overleg – hoe hier vorm aan geven 

Dit punt vervalt wegens het uitlopen van de vergadering. We komen hier later 

nog op terug. 
 

7. Mededelingen Stichting De Veste 

Rien Bout doet de mededelingen namens Stichting de Veste. Sinds het 

overlijden van André zitten er nog vier mensen in bestuur. Het bestuur is nog 

op zoek naar een vijfde lid.  

Er is onderhoud gepleegd, o.a. aan de kleine zaal en het café.  
Rien vraagt de leden het te melden als er dingen niet in orde zijn.  

Allerlei mensen willen graag De Veste als oefenruimte.  

Er zijn al drie verenigingen die  graag willen huren als er een avond vrij zou 

komen. 
 

8. Rondvraag 

Bart van Uitert: Wat is er gebeurd met de ideeën van leden. Antoon Bos geeft 

aan dit onderwerp op zich te nemen; met vragen hierover kunnen mensen bij 

hem terecht.  
 

9. Sluiting 

Antoon sluit de vergadering.  

 


