AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022
Donderdag 15 september 2022 om 19.30 uur sportcafé Nije Westermar, Burgum

1. Opening
Definitief vaststellen van de agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Verslag ALV 21 juni 2021 (zie verslag op website)

4. Mededelingen en voorstellen uit het bestuur
a. Aanpassing organisatiestructuur ModèstoDûns

Wat is er aan de hand:
- De afgelopen twee jaar stond ModèstoDûns vanwege Corona voor enorme uitdagingen. Het
was aanpassen, doorpakken, overeind blijven en weer aanpassen. De veerkracht die is
getoond, is bewonderingswaardig en maakt ons als bestuur enorm trots. Door de coronacrisis
beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk het is dat we in beweging blijven en als vereniging
vitaal. Dansen houdt ons fit, fysiek én mentaal. Het is onmisbaar voor onze gezondheid en
weerbaarheid. Nu, maar ook in de toekomst moet sport en in ons geval het dansen de
gezondheid versterken. In tegenstelling tot landelijke trends hebben we geen ledenverlies
gehad de afgelopen twee jaar met name door creativiteit en inzet van onze dansdocenten.
- Om er voor te zorgen dat we in Burgum ook in de toekomst onze vereniging sterk en vitaal
houden zou het goed zijn om een aantal organisatorische veranderingen door te voeren. Dan
houden we veerkracht en een goede basis voor de toekomst.

Waarom? Er zijn een aantal ontwikkelingen die een verandering noodzakelijk maken:
- Minder vrijwilligers voor bestuursfuncties, het huidige bestuur heeft vele jaren veel werk
gedaan maar heeft aangegeven dat het nu tijd is voor anderen om het stokje over te nemen.
Het vinden van een nieuwe voorzitter, penningmeester en ledenadministratie is heel lastig en
zal in de toekomst niet eenvoudiger worden.
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Uitbreiding van aanbod, een dansvereniging moet een breed aanbod hebben om aantrekkelijk
te blijven in de toekomst. Het aanbod kan ook commercieel ingevuld moeten worden bij
basisscholen, andere dansscholen, workshops etc.. Een voorbeeld hiervan is taal- en
rekendans voor basisscholen.
Professionalisering dansdocenten, goed opgeleide dansdocenten zijn de ruggengraat van
elke vereniging. Het opleiden en marktconform betalen zijn daarbij belangrijke
randvoorwaarden.
Trainers zijn in dienst van de verenigingen. Dit betekent dat we naast sportclub, ook
werkgever zijn. Aan het werkgeverschap zijn diverse wettelijke bepalingen verbonden. Naast
wettelijke regels, zijn er ook veel fiscale aspecten waar de vereniging als werkgever op dient
te letten, dit geeft veel verantwoordelijkheid voor het bestuur.
Om toekomstige ambities uit te voeren is wendbaarheid noodzakelijk dus ook een structuur
met korte lijnen.

Hoe? Het voorstel van het bestuur is om de vereniging op te splitsen in twee onderdelen:
a. Sportstichting ModéstoDûns, de stichting bewaakt de doelstellingen om de danssport in
Burgum te blijven bevorderen. Omdat de stichting geen algemene ledenvergadering heeft kan
er sneller besluitvorming plaats vinden. Het stichtingsbestuur bestuurt de stichting en neemt
alle besluiten. In een sportvereniging worden belangrijke besluiten genomen door de
algemene ledenvergadering en dient het bestuur rekening en verantwoording af te leggen aan
de algemene ledenvergadering. De financiële reserve en andere bezittingen van de ‘oude’
vereniging worden ondergebracht in de nieuwe sportstichting. In de sportwereld zie je over het
algemeen veel sportverenigingen en weinig sportstichtingen. Toch zijn die er wel degelijk en
NOC*NSF ondersteunt ook deze sportstichtingen.
b. Dansschool ModéstoDûns onder leiding van Ellen van Bruggen. Ellen wordt eigenaar van de
dansschool en is verantwoordelijk samen met haar docententeam voor alle activiteiten. De
exploitatie en financiële risico’s liggen bij de dansschool. Dit betreft o.a. de inning van
contributie en betalingen aan docenten.

Wie gaan het uitvoeren?
a. De sportstichting krijgt een bestuur met voorzitter, Corinne Boomsma, penningmeester Hilleen
Bekkema en secretaris Ellen van Bruggen
b. De dansschool wordt eigendom van Ellen van Bruggen.

Wanneer gaat dit plaatsvinden?
a. Na instemming van de ledenvergadering zal de nieuwe structuur voor 1 december 2022
starten. Hiervoor is wel een wijziging van de statuten noodzakelijk omdat de vereniging zal
stoppen. Hiervoor moet 2/3 van de aanwezige leden instemmen met het voorstel en indien dit
aantal niet gehaald wordt in de vergadering dan moet een nieuwe vergadering 7 dagen na
deze vergadering worden ingepland waarbij het voldoende is dat een meerderheid van de
aanwezige leden instemt. Hiervoor is een reservedatum gemaakt op donderdag 22 september
2022, Nije Westermar te Burgum.
Wat gaan leden vernemen van deze organisatie aanpassing?
- Heel weinig, alle lessen en docenten blijven hetzelfde hier zijn geen veranderingen
- De naam ModéstoDûns blijft bestaan evenals het logo
- De contributie zal niet aangepast worden maar conform eerdere werkwijze wel worden
geïndexeerd. Daarnaast zal een 12 maanden worden geïncasseerd waar tot nu 11 maanden
contributie werden betaald. Er zal ook een nieuwe incasso aangemaakt worden omdat het
bankrekeningnummer aangepast gaat worden.
Tot slot,
Veranderingen zijn altijd lastig maar in dit geval met als enige doel om de continuïteit en kwaliteit van
ModèstoDûns te behouden en indien mogelijk sterker te maken. Het professioneler maken van de

vereniging is het doel en met de passie en inzet van Ellen en haar team hebben we daar alle
vertrouwen in.

5. Financiële zaken
a. Financieel jaarverslag seizoen 2021 – 2022
b. Verslag kascommissie
c. Onderbrengen reserve in stichting

6. Verslag activiteiten ModèstoDûns
a. Jaaroverzicht

7. Rondvraag

8. Sluiting

