
Onze penningmeester verdiend het! 
 
DV Dancing Kids is een garde- en showdans vereniging uit Nistelrode en neemt deel aan zowel 
nationale als internationale wedstrijden van het NDO (Nederlands Danssport Organisatie). Sinds vele 
jaren behoort onze vereniging tot de top van Nederland, maar ook de Europese top. De vereniging 
bestaat uit ongeveer 60 leden met zeer betrokken ouders.  
 
Onze penningmeester; 
één van die zeer betrokken ouders is Antwan van Keulen. Sinds enkele jaren is hij penningmeester 
van onze vereniging. Antwan draagt zorg voor de begroting, bewaking en administratie van onze 
financiën van de vereniging. Daarnaast heeft hij een duidelijke visie; hoe we een gezonde financiële 
vereniging kunnen blijven de komende jaren. Door teruglopende subsidies, inkomsten van sponsors 
en adverteerders en stijgende kosten moesten er voor komende jaren meer inkomsten komen. 
Antwan heeft dit aangekaard en had daar ook al een duidelijke visie over. Naast eerst het bestuur te 
hebben overtuigd heeft hij tijdens een ledenvergadering middels een PowerPoint presentatie aan 
ouders en leden zijn plannen uitgelegd. Hij had dit dusdanig goed onderbouwd dat alle leden en 
ouders hebben ingestemd met zijn plannen, ondanks een contributieverhoging en meer inzet van 
ouders. Dat vinden wij een groot compliment waard. Het positieve bijkomende effect is, dat alle 
leden en ouders zich bewust zijn van hoe belangrijk het is samen een vereniging te dragen.  
Antwan heeft bij deze bewustwording een grote rol gespeeld. 
 
Belangrijke motor; 
Jaarlijks organiseren wij een 2-daags Nationaal en Internationaal Toernooi. Op deze twee dagen 
ontvangen wij  800 dansers uit Nederland, België, Duitsland en zelfs Oostenrijk. Als penningmeester 
is Antwan altijd erg druk met de organisatie. Hij zorgt voor de inschrijvingen, facturatie, sponsors/ 
adverteerders en draaiboek voor deze dagen. Als vereniging maken we voor tijdens het toernooi een 
programmaboekje met daarin het programma.  In principe kost het maken van dit boekje geld. We 
lossen dit op, door bedrijven de gelegenheid te geven om hierin te adverteren. Door deze combinatie 
is het boekje juist één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor het toernooi geworden i.p.v. een 
kostenpost. Ouders helpen mee met het ophalen van advertenties en ook hierbij is Antwan  weer de 
drijvende motor. Door de economische crisis waren de afgelopen jaren de advertentie inkomsten 
teruggelopen en vonden ouders het ook daarom lastiger bij bedrijven langs te gaan. Antwan heeft 
geprobeerd om de ouders te enthousiasmeren om toch weer op pad te gaan en uitgelegd hoe 
belangrijk het is. Dit is niet zonder resultaat gebleven.  We hebben dit jaar weer een stijging weten te 
realiseren i.p.v. verdere daling!   
 
Europese ambities!   
Ieder jaar reizen we als vereniging af naar België, Duitsland of Oostenrijk om deel te nemen aan de 
Europese Kampioenschappen. Antwan organiseert al vele jaren het busvervoer, verblijf en de 
accommodatie en alle verdere financiële afhandeling die hiermee gemoeid gaat. Hij regelt dit altijd 
uitstekend, zodat onze dansers en ouders uitgerust aan het toernooi kunnen beginnen. Aangezien 
dansen met een heel gezelschap de nodige kosten meebrengt, dragen leden een eigen bijdrage bij. 
Daarnaast onderhandelt Antwan de laagste mogelijke prijzen en kunnen leden korting krijgen op de 
eigen bijdrage, door deel te nemen aan betaalde optredens die via de vereniging worden geregeld. 
Maar ook een lege flessenactie, waarbij leden lege flessen ophalen in het dorp een bron van 
inkomsten is. Alle opbrengsten worden in mindering gebracht op de kosten voor het EK.  We hopen 
natuurlijk ook dit jaar weer met enkele Europese titels naar huis te komen. Het prijzengeld t.w.v. 
2500 euro zou een enorme opsteker zijn voor een spetterend kampioensfeest. 
 

2016  wordt voor ons als vereniging een extra spannend en bijzonder jaar. In de Maaspoort in Den 

Bosch organiseren wij dan zelf de Europese Kampioenschappen.  Antwan van Keulen is ook bij de 
voorbereiding en organisatie hiervan betrokken en neemt deel aan een EK Commissie die hiervoor de 
organisatie in handen heeft.   
 
Tot slot!  
Antwan van Keulen is een penningmeester met hart voor de verenging en ook de moeilijke zaken 
niet uit de weg gaat en op een positieve manier benaderd en overbrengt. Iemand waarop we als 
vereniging kunnen bouwen en vertrouwen.  Door hem te nomineren willen wij deze waardering naar 
hem uitspreken en het zou natuurlijk geweldig zijn als dat wordt bekroond met de titel 
‘Penningmeester van het jaar’.  


