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Bestuursbeleid 2022, verantwoording 2021 
 

Verantwoording afleggen is normaal. Dit gebeurt op basis van feiten zoals ze zich hebben 

voorgedaan. Vooral de keuzes die zijn gemaakt en tot deze feiten hebben geleid. Voor velen zijn 

deze mede interessant vanwege de financiële aspecten die hieraan verbonden waren. 

Daarom verwijzen we in het bijzonder naar de toelichting op de jaarrekening en kan de 

verantwoording over 2021 in deze beleidsbrief kort zijn. Niets weerhoudt eenieder ervan om dit 

alles d.m.v. vragen en opmerkingen ter discussie te stellen. 

 

2020 en 2021 waren wonderlijke jaren met bijzondere ervaringen, gemakshalve te noemen de 

corona-jaren. Over dat wonderlijke hoeven we niet uit te weiden. We hebben geprobeerd binnen de 

regels, mogelijkheden en omstandigheden de vereniging zoveel mogelijk te laten “draaien”: online-

dansen, zaaldansen “met losse handjes”, buitendansen. Het waren veel korte “golfbewegingen”: 

dan kon er weer het een en ander, dan kon er weer zowat niets. Hoewel het bestuur de indruk heeft 

dat de meeste leden het eens zijn met zowel de besluiten om activiteiten te annuleren als om extra 

activiteiten in te lassen, heeft het ook berichten gekregen van leden dat het bestuur te veel de 

grenzen opzoekt. Graag hoort het bestuur hoe de leden hier tegenaan kijken. 

 

Het bestuursbeleid voor de toekomst onder woorden brengen is lastiger. Beleid formuleren 

pretendeert ambitieuze voornemens, terwijl we weten of in elk geval vermoeden dat de meeste 

leden naar de groepslessen en de instuiven gaan om in een gezellige sfeer te dansen, nieuwe 

dansen te leren en de “oude” op basis van routine lekker te herhalen. Niemand die zich dan het 

hoofd breekt over zoiets als beleid. Dat regelt het bestuur wel en als ze gekke dingen bedenken dan 

laten we ze dat wel weten. Daar wachten we echt niet mee tot die algemene ledenvergadering één 

keer per jaar. Aldus deze vrijmoedige inleving in de zielenroerselen van het gemiddelde Oro-lid. 

En zo “hobbelen” we als dansvereniging 2022 in, proberen we voor iedereen zoveel mogelijk aan de 

verwachtingen te voldoen: de gevorderde dansers regelmatig met pittige nieuwe dansen te 

confronteren en ook de minder gevorderden die alleen komen om gezellig en “lekker” te dansen en 

helemaal niet de behoefte hebben om ooit gevorderd te worden op maat te bedienen. Kortom: voor 

ieder wat wils. 

 

Het is wellicht te vrijmoedig om te veronderstellen dat 2022 weer een gewoon jaar zal zijn. Een 

gewoon jaar dus met life-orkesten, speciale workshop, de altijd goed bezochte 50+-instuiven, 

kortom al het vertrouwde zoveel mogelijk te laten terugkeren onder het mom van: Het kan weer. 

2022 zal in elk geval het jaar moeten worden van het in te halen 50-jarig jubileum waar we in 2021 

feitelijk aan toe waren. Voorzichtig durven we als bestuur te hopen dat we ons beleid voor 2022 op 

de hiervoor genoemde herinneringen kunnen baseren. Het oude kunnen voortzetten vinden we op 

dit moment al ambitieus genoeg. 

 

En daar ligt nu ook juist het dilemma van het bestuur. Een aantal groepen is flink teruggelopen in 

ledental en daardoor niet meer kostendekkend. Willen we het hele aanbod behouden van “nog 

graag willen dansen, maar niet (meer) zo snel en moeilijk” tot “elke week uitgedaagd willen worden 

met nieuwe en moeilijke dansen”? Willen we de groepen met een specialistisch programma 

(Israëlisch, Line Dance) handhaven? Willen we zowel overdag als ’s avonds groepen behouden? Dat 

zal in de toekomst alleen gaan als we de contributie fors verhogen. Of rekenen we voorlopig op de 

subsidie van de gemeente Haarlem en accepteren we de komende jaren een negatief resultaat? 

 

En als we dan voor contributieverhoging gaan, willen we dan de contributie voor alle groepen 

evenveel verhogen of mogen we voor kleinere groepen een hogere contributie vragen? Of willen we 

er toch voor kiezen om bepaalde groepen op te heffen in de hoop dat de leden die daar dansen 

terecht kunnen op een andere groep? 

 

Doen en denken jullie mee? Het bestuur neemt jullie mening mee in de besluitvorming. 

 


