
 
 
 

 

VERSLAG 

 

Aanwezig: 20 leden en 5 bestuursleden 

 

01 Opening en vaststelling agenda en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Verschillende mensen hebben afgezegd: Yvonne Kol, Peggy 

Massop, Antoine Raemsdonk, Cees de Wolf, Elke Merz, Jørgen Tamis, Rosemarie Huijsse, Lilian 

van Bilderbeek, Beatrijs en Adinda Schneider, Emmie van Parera, Hans en Andrea Roossen 

 

Een aantal mensen heeft opmerkingen op de toegezonden stukken gemaild: 

Ingezonden bericht Rosemarie Huijsse:  

Ik vind dat jullie goed hebben gereageerd op de moeilijke corona-situatie. 

Ik sta achter jullie beleid van doorbetalen aan dansleiders die niet of weinig andere 

inkomsten hadden/hebben en het niet terugbetalen van een deel van de contributie. 

Maar ik begrijp wel dat de situatie zodanig kan veranderen dat jullie daarover wellicht 

weer andere beslissingen moeten nemen. 

Gelukkig heeft Oro voldoende reserves om het voorlopig vol te houden, ook als de 

inkomsten tegen vallen en de kosten, met name wat betreft de zaalhuur, oplopen. 

Hopelijk is er toch een mogelijkheid om volgend jaar het jubileum te vieren. 

 

Ingezonden bericht Yvonne Kol: 

Dank voor de stukken ook al kom ik dit jaar niet naar de ALV. Dank voor al het werk. De 

documenten ga ik wel doornemen, waarvan de cijfers al gedaan. 

Wat een genereus gebaar van wijlen Marjon Rekoert, in zalige gedachtenis. 

Goede vergadering toegewenst. 

 

Ingezonden bericht Elke Merz: 

Bedankt voor alle stukken tbv de ALV.  

Helaas moeten we je laten weten, dat we dit jaar niet zullen komen. Tegelijk vinden we 

het wel vervelend voor jullie als bestuur, want jullie doen zoveel voor de vereniging, en in 

deze absurde tijden helemaal. Steeds weer het uitzoeken en communiceren van wat wel 

en niet mag... Wij hebben groot respect voor jullie en zijn jullie wel dankbaar voor al het 

werk dat jullie verzetten!  

Ik heb verder geen opmerkingen over de toegezonden stukken. 

Voor wat betreft het doorgaan van de huidige bestuursleden zijn we (Elke en Jørgen) het 

uiteraard eens, aangezien Oro zich gelukkig kan prijzen met zulk een bestuur! 

 

02 Verslag Algemene Ledenvergadering Oro van 23 november 2019 

Ingezonden opmerking van Elke pagina 3: de achternaam van Elke is Merz zonder t  

Marjolein: Op pagina 3: hard dansen moet het dansen zijn. 

Het verslag is met deze wijzigingen en onder dankzegging van de secretaris vastgesteld. 

 

03 Jaarverslag secretariaat 

De voorzitter geeft de secretaris het woord om een toelichting te geven op het jaarverslag. 

Godelieve Mars: Corona heeft ook op Oro een grote impact gehad. In eerste instantie dachten we 

nog dat we voor de zomer wel weer zouden kunnen dansen, maar dat mocht niet zijn. Gelukkig 

hebben een heleboel mensen toch nog zeven weken kunnen dansen al was het in hun eigen huis 

via Zoom. Dank aan Dominike, die deze mogelijkheid geheel kosteloos heeft aangeboden. 

In seizoen 19-20 had Oro 7 leden minder dan het seizoen ervoor. In seizoen 18-19 hadden ook al 

8 leden opgezegd. Deze trend zet zich ook dit seizoen 2020-2021 door. Vaak zijn fysieke 

problemen en zwakke gezondheid de reden van opzeggen. Met name Donderdag Internationaal 

heeft hierdoor veel afzeggingen.  

Afgelopen voorjaar zijn ons lid Thea Schröder en onze Vriend Marjon Rekoert overleden. 

 

Vergadering: Algemene Ledenvergadering 

Datum: 28 november 2020, 19.00- 20.00 uur 

Locatie: HZW, Kamerling Onnesstraat 83, Haarlem 
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Corine Jordens: Op donderdag Internationaal zijn er ook nieuwe leden bijgekomen. Dit zijn goede 

dansers en een aanwinst voor de groep. 

 

Atty van der Schoot: Over twee groepen staat in het jaarverslag dat deze net iets te klein zijn 

gebleven. Wat doet het bestuur daarmee? 

Bert Kersting: Ten aanzien van MBvO had het bestuur besloten dat de groep zou stoppen, maar 

omdat het zo raar gelopen is met het plotselinge stoppen met dansen in maart, hebben we de 

groep toch laten doorgaan dit seizoen. Afgelopen week is met de groep besproken dat er 3-4 

mensen bij moeten komen voor het eind van dit seizoen. Zo niet dan valt de groep af met ingang 

van seizoen 2021-2022. De leden hebben toen voorgesteld de ontbrekende contributie 

gezamenlijk te betalen om de groep te laten voortbestaan. 

Marjolein Muller: en Di2? 

Godelieve Mars: Vorig seizoen waren er opeens erg veel afzeggingen, omdat deze groep op 

dezelfde avond is als Di1 is de hele dinsdag van voldoende omvang. Dit seizoen zouden er 

mensen overstappen van Di1 naar Di2. Dat is door Corona uiteindelijk niet doorgegaan. Er zijn 

wel 2 nieuwe leden gekomen, waarmee de groep weer net groot genoeg is. 

Evert Holterman: Nieuwe leden bij MBvO zijn welkom! 

 

Het jaarverslag is vastgesteld. 

 

04 Jaarverslag penningmeester 

De voorzitter meldt de ingezonden opmerking van Cor Vronik op pagina 2 bovenaan: plaatvinden 

moet plaatsvinden zijn. 

1. Jaarrekening 2019-2020 

De voorzitter geeft de penningmeester het woord om een toelichting te geven. 
Bert Kersting: Ten opzichte van de begroting zijn zowel de inkomsten als de uitgaven hoger 

geweest. Dit lag aan een veel hogere subsidie van de gemeente Haarlem (€ 1.100), doordat de 

raad het subsidieplafond had verhoogd. Het grootste verschil zit in de Vriend-voor-het-leven en 

het legaat van € 5.000 dat Marjon Rekoert de vereniging heeft nagelaten. Wat een verrassing dat 

er opeens een notaris contact met me opnam of Oro deze nalatenschap wilde accepteren. Dat 

hebben we natuurlijk gedaan. 

Door de Corona zijn zowel inkomsten als uitgaven voor de activiteiten en bar lager dan begroot. 

In de begroting hadden de groepen vorig seizoen een negatief resultaat van bijna € 800. Doordat 

Oro 2 zalen niet heeft hoeven doorbetalen tijdens de lockdown, voor een zaal een korting van 

50% heeft onderhandeld en een docent niet heeft doorbetaald omdat zij een beroep kon doen op 

een overheidsregeling, hebben de groepen uiteindelijk een positief resultaat van € 700 geboekt. 

Oro heeft het seizoen afgesloten met een positief resultaat van bijna € 3.000.  

 
Bert Bleeker vraagt of Oro belasting moet betalen over het legaat. Dit is niet het geval. 

Bert van Hulst vraagt of het eigen vermogen niet te groot wordt met dit legaat? 

Bert Kersting legt uit dat het legaat in zijn geheel in een reserve voor de viering van het jubileum 

is gedaan. Op deze manier ziet de subsidieverlener het als sparen voor een doel en niet als 

toevoegen aan het vermogen. 

 

De voorzitter meldt dat Oro zich heeft aangesloten bij Nederlandse Algemene Danssport Bond 

(NADB) en Platform Dansondernemers.nl. 

Bert Kersting: Voor Israëlisch en Woensdag Internationaal zijn we van zaal gewisseld naar de 

Gymzaal van de Bavoschool in de Eemstraat. SRO is de verhuurder. SRO geeft aan Haarlemse 

verenigingen, die zijn aangesloten bij NOC&NSF, een flinke korting op de huur. De enige dans 

gerelateerde organisatie is NADB. Deze bond richt zich op vormen van dans met een competitie-

element. Internationale dans heeft dit in het algemeen niet, hoewel er wel competities voor Turks 

en Iers bestaan, en Oro al helemaal niet. Toch heeft NADB Oro als buitengewoon lid geaccepteerd 

via een persoonlijke kennis in het bestuur. Het lidmaatschap kost 80 euro en geeft 800 euro 

korting op de huur. 
Godelieve Mars: Dansondernemers.nl is opgericht om als dansorganisaties te kunnen 

onderhandelen met het Rijk over de beperkingen en mogelijkheden met Corona. Deze organisatie 

heeft ook de eerste protocollen opgesteld om weer te kunnen dansen. Vanaf september is het 

platform omgevormd tot een stichting. Een groot aantal volksdansverenigingen is aangesloten, 

maar de primaire doelgroep is dansondernemers (dansscholen ed). 
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De jaarrekening 2019-2020 is vastgesteld. 

 
2. Begroting 2020-2021 

De voorzitter lees het ingezonden advies van de kascommissie bestaande uit Peggy Massop en 

Cees de Wolf aan het bestuur voor:  

Het verenigingsjaar 2019-2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.962. Dit 

resultaat is mede bereikt dankzij de coulante houding van de verhuurders tijdens de 

gedwongen stillegging in verband met Corona. In de maanden dat er vanwege de 

coronamaatregelen niet gedanst kon worden, hebben zij geen of minder zaalhuur in 

rekening gebracht waardoor de huurlasten aanzienlijk lager waren dan begroot (€ 2.150). 

Ook de kosten van de dansleiding vielen door uitvallen van lessen lager uit (€ 390). 

Zonder deze “meevallers” zou het positief resultaat aanzienlijk lager zijn geweest.  

Omdat Oro-leden vanwege de coronamaatregelen enige weken niet hebben kunnen 

dansen (behalve via Zoom), zou het gezien het positief resultaat in seizoen 2019-2020 

een overweging waard zijn geweest om de contributieverhoging voor het seizoen 2020-

2021 niet door te laten gaan. De kascommissie realiseert zich dat de contributieverhoging 

inmiddels is geëffectueerd en de facturatie voor seizoen 2020-2021 al is uitgegaan, maar 

hecht eraan deze overweging toch mee te geven aan het bestuur. 

 

De voorzitter merkt op dat de kascommissie natuurlijk een advies mag geven dat invloed heeft 

op de begroting aan het bestuur of aan alle leden tijdens de ALV, net zoals alle leden hierover 

mogen meepraten en een wijziging mogen voorstellen. Evert stelt dat de kascommissie hier een 

tegenstrijdigheid constateert tussen het uitvallen van lessen en het verhogen van de contributie. 

Vorig jaar vond de kascommissie juist, wel onder heel andere omstandigheden, dat het bestuur 

wel erg voorzichtig was met het verhogen van de contributie. Hij geeft de penningmeester de 

gelegenheid op het advies te reageren. 

Bert Kersting: De contributie van dit seizoen 2020-2021 is besproken in de ALV in 2019. Het 

bestuur heeft toen (op advies van de kascommissie) een verhoging binnen haar mandaat van € 5 

aangekondigd. Deze maximale verhoging in twee opeenvolgende seizoenen doen we, omdat de 

dansgroepen vorig seizoen in de begroting een negatief resultaat hadden (€ 700). In principe kan 

de ALV 2020 een besluit nemen over de contributie in het seizoen 2021-2022. Dit is vooral van 

belang als het bestuur het voornemen heeft om de contributie meer te verhogen dan € 5 en dit is 

niet aan de orde. 

De dansgroepen hebben in de begroting van dit seizoen 2020-2021 een groot negatief resultaat 

(€ 1.340), ondanks de doorgevoerde contributieverhoging. Dit is een structureel meerjarig 

probleem vooral veroorzaakt door een teruglopend ledenaantal. Daarom is het bestuur er niet 

voor om de contributieverhoging in dit seizoen 2020-2021 terug te draaien in verband met een 

incidentele omstandigheid van lockdown door Corona. Een incidentele gebeurtenis vraagt eerder 

om een incidentele maatregel. In het bestuursbeleid (agendaput 6) kondigt het bestuur dit ook 

aan: "Als er voor langere tijd geen dansgroepen kunnen doorgaan, gaat het bestuur na of 

contributie teruggave financieel mogelijk is." 

 

De voorzitter geeft de leden de mogelijkheid om te reageren. 

 

Bert van Hulst: Bij contributie ontwikkeling moet je niet inspringen op incidenten, maar een 

langjarig beleid voeren. Contributie hoort bij een structureel systeem. 

Marjolein Muller: Ik ben het eens met hoe het bestuur het heeft gedaan. We hebben dit seizoen 

te maken met een afspraak van voor de corona-crisis, waar we ons aan moeten houden. 

Corine Jordens: Ik ben het ook eens met het bestuursbeleid om de contributie geleidelijk te 

verhogen in relatie tot de kosten en het aantal leden. Daarbij wil ik nog opmerken dat Oro nog 

steeds goedkoop is ten opzichte van andere dansvormen of de sportschool. 

 

De begroting 2020-2021 is vastgesteld. 
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3. Balans per 31 augustus 2020 

De voorzitter geeft de penningmeester het woord voor een toelichting op de balans. 

Bert Kersting: Het bestuur heeft ervoor gekozen om het legaat van Marjon Rekoert integraal te 

storten in een reserve voor het jubileum. Zonder dit legaat was het voor aanslaande jubileum 

lastig geweest geld opzij te zetten, want uit de eigen begroting te reserveren zoals bij het vorige 

jubileum, kan eigenlijk niet meer. 

Marjolein geeft aan dat zij het goed vindt om het legaat opzij te zetten. Bert Kersting vult aan dat 

het op deze manier ook niet verdwijnt in uitgaven aan kleine dingen. 

 

De balans is vastgesteld. 

 

05 Verslag kascontrolecommissie 

De voorzitter laat weten dat beide leden van de kascommissie niet aanwezig konden zijn, maar 

schriftelijk verslag hebben gedaan. Evert lees hun verslag voor: 

De kascommissie heeft op 12 november 2020 steekproefsgewijs de jaarstukken bestaande uit 

de balans en jaarrekening betreffende het verenigingsjaar 2019-2020 gecontroleerd. 

Aandachtpunten in de controle waren ondermeer: 

➢ Het ontvangstbewijs c.q. bankafschrift van het legaat van € 5.000. 

➢ De saldi van de bankrekeningen per 31/8/2019 en 31/8/2020 ter controle van de 

balansposten. 

➢ De afspraken met de verhuurders met bijbehorende facturen en bankafschriften. 

➢ De afspraken met de docenten met bijbehorende (eind)afrekeningen en 

bankafschriften. 

➢ De facturatie en inning van de contributie van enkele willekeurig geselecteerde Oro-

leden. 

➢ De subsidiebeschikking van de gemeente Haarlem met bijbehorend bankafschrift ter 

staving van de ontvangen subsidie. 

De kascommissie heeft geen onjuistheden geconstateerd. De financiële administratie is goed 

verzorgd en inzichtelijk. De kascommissie wil dan ook allereerst de penningmeester Bert 

Kersting bedanken voor zijn inzet voor Oro! 

De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering de financiële stukken goed te 

keuren en decharge te verlenen aan de penningmeester en het voltallige bestuur. 

 

Evert: Leuk dat kascommissie ook het bestuur dechargeert, maar het gaat vooral om de 

penningmeester die de meest beklagenwaardige persoon is in het bestuur. 

 

De vergadering verleent met applaus decharge aan de penningmeester. 

 
Peggy was dit jaar voor de tweede keer lid van de kascommissie. Voor Cees was het de eerste 

keer en hij blijft volgend jaar aan. Het bestuur zoekt een nieuw lid. Jantien Herman meldt zich en 

wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

06 Bestuursbeleid 2020-2021 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op het bestuursbeleid. 

Godelieve Mars laat weten dat het bestuur heel voorzichtig het Nieuwjaarsbal in afgeslankte vorm 

is gestart te organiseren, maar als najaar 2021 nog steeds geen grote groepen met elkaar 

kunnen dansen, denken we er toch aan het jubileumfeest uit te stellen. 

 
In het bestuursbeleid is de toekomst een magere alinea maar dat komt doordat het moeilijk is in 

de toekomst te kijken. En de berichten erop wijzen dat de lockdown nog door blijft gaan. 

Corine Jordens: Na de zomer zou de boel toch gevaccineerd moeten zijn en weer meer opengaan. 

 
Het bestuursbeleid is vastgesteld. 
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07 Jubileum 2021 

Tijdens de ALV vorige jaar is de jubileumcommissie ingesteld: 

Andrea Roosen, Atty van der Schoot, Jantien Herman, Ellen Sangster, Bert Kersting.  

Atty en Jantien geven aan dat de commissie wel moet beginnen met organiseren als we op najaar 

2021 mikken. De commissie stelt voor om toch echt aan de slag te gaan om uitwerking te geven 

aan de plannen. 

Evert Holterman: Als de omstandigheden verbieden dat we met alle leden kunnen samenkomen, 

zou het bestuur voor uitstel van het feest zijn. 

 

08 Bestuur: aftredende leden en verkiezing nieuwe leden 

Evert Holterman: Alle bestuursleden, die aftreden, zijn bereid om er nog een periode aan te 

blijven. Dat blijft natuurlijk niet zo, dus het zou fijn zijn als we versterking kregen met het oog op 

vervanging. 

Herkozen:  Evert Holterman  - voorzitter sinds 2014 

Godelieve Mars – secretaris sinds 2012 

Bert Kersting – penningmeester sinds 2012 

Harrie van Parera - bestuurslid algemeen sinds 2016 

Natasja Boon is volgend jaar aan het eind van haar termijn. 

 

09 Bestuursondersteuning en vrijwilligers 

Bert heeft een bos bloemen en cadeaubon voor Emmie en Greetje. Hans en Andrea zullen hun 

bedankje aan huis krijgen. 

 

Evert Holterman: Het is niet gebruikelijk dat het bestuur zichzelf in het zonnetje zet. Maar 

aangezien dit jaar zo bijzonder was en ik heb gezien hoeveel uur de secretaris extra heeft 

besteed om de boel in de gaten te houden een speciale dank met een bos bloemen. 

En als er een tweede is die erg veel extra tijd en moeite heeft gestoken in zijn functie door de 

Corona, dan is het de penningmeester. Dus - ook om thuis geen scheve ogen te krijgen met de 

secretaris- heb ik voor hem een speciaal biertje. 

 

10 Rondvraag en sluiting 

Lien Mast en Hanneke Peek melden zich voor ondersteuning in praktische zaken, zoals versieren 

bij het Jubileum. 

Godelieve: Het was een opsteker voor bestuur dat er zoveel leden zich aan meldden om de Oro-

krant te verspreiden. En ook de tweede keer. Daardoor voel ik me wel ondersteund door de 

leden. 

Marjolein: we hebben gewoon een leuke vereniging. 


