
Bestuursvergadering 14 januari  2015 

 
Notulen van de bestuursvergadering 
Datum: Woensdag 14 januari 2015 
Aanwezig: Adrie Verhage, Dick Groote, Michael Corbet, Kimberly van Slochteren, 

Marjoleine Kruizinga, Rachel van Huizen (later) en Jedidja Kappers 
Afwezig:  Linda de Vries 
 
1. Opening en mededelingen 
- Marjoleine opent met een stukje uit Jesaja. God heeft Zijn eigen plan met ons. 

 
2. Aanvulling agenda 
- 9 december Sportcongres. 
- Verbreding sportaanbod. 
 
3. Notulen van 2 december 2014 
 
Actiepuntenlijst: 
 
713 eraf 
724 eraf Marieke de Groot en Michelle Kolk gaan Opleiding niveau 2 volgen. 
 
De rest blijft staan. 
725 Uitstel inleveren VSK monitor: Adrie vraagt Dirk Otten. 
726 Stukje maken voor clubblad over VSK monitor. 

 Link naar VSK, er moet goed afgestemd worden wanneer de enquête ingevuld kan 
worden. Via Facebook (Helma), ook via website en mail (leden vanaf 12 jaar, via 
leiding). Adrie mailt de leiding. 

 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
 
Nr.     Van           Datum Onderwerp             DB 

1 Adrie 3-12 Collecte Fonds Gehandicaptenzorg Linda 

2 Sylvia Nillesen 5-12 Brief betreffende juryleden. Hier geen genoegen 
mee nemen. Verenigingen hadden op de hoogte 
gesteld moeten worden. Weer reageren op de 
mail. 
Michael neemt contact op Coby Mersman. 
Sabine de Bruyn moet weer lid worden, Adrie 
neemt dit met haar op. 
Adrie overlegt ook met Felicia. 

Adrie 

3 Linda 8-12 Aftredende bestuursleden agenda 

4 Gemeente Hgv 10-12 Nieuwsbrief Sociaal Domein  

5 Kimberly 12-12 briefje voor nieuwe kaderleden  

6 Andries de Weerd 14-12 Turnen bij Wolfsbos Breed: Sabine wil dat gaan 
doen. Lessen terug koppelen aan Adrie. Lonneke 
wil ook helpen met voorbereiden. 

 

7 Jelle Wachtmeester 15-12 Onderzoek kader aangepast sporten. Trudy 
vragen om in te vullen (Jedidja). 

 

8 Mariëlle Vogelzang 16-12 Decembergroet 2014 t.k.g. 

9 Nettie Buist 16-12 Korte broeken leiding, zien er vanaf  

10 Sylvia Nillesen 18-12 Bondscontributie 2015 t.k.g. 

11 Jonathan van den 
Akker 

18-12 Presentaties sportcongres Hoogeveen / De 
Wolden 

 

12 Gemeente Hgv 19-12 Nieuwsbrief Sociaal Domein  

13 JB 22-12 Probleem met de berging  
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14 Leny Oostenveld 22-12 Aanmelden sportkennismakingscursussen 2015. 
Leiding heeft zelf opgegeven 

 

15 KNGU 4-1 SportstarZ KNGU camps 2015  

 nagekomen    

 KNGU 12-1 Doe mee aan de KNGU Monitor 2014! Wie gaat 
dat invullen? 

Adrie, 
Marjoleine 

 Sportief Hoogeveen 12-1 Nieuwsbrief Sportief Hoogeveen januari 2015. 
Huur gaat omlaag. 

 

 Kimberly 13-1 Enquête veilig sportklimaat  

 Adrie 13-1 Taken, vacatures  

 Anja Ellis  Jurylid wedstrijd  

 Selectie 6-9    

 Beleidscommissie  Plan van aanpak voor het werven van vrijwilligers  

 
5. JB 
- Het hele JB was aanwezig op de Nieuwjaarsborrel! Ze hebben eerst samen gegeten en 

vergaderd. 
- Het JB heeft taken vastgesteld voor het kamp. Binnenkort een vergadering over het kamp. 

De leiding is verantwoordelijk. 
- Vergadering gehad met de redactie. Marlon zit nu in de redactie en het JB. 
- Filmavond is eerstvolgende activiteit. Accommodatie is hopelijk geregeld. 7 februari, 

leeftijd 8-12 jaar. Er zijn nog geen briefjes uitgedeeld. 
- Financiën nu niet op orde. Binnenkort heeft Marjoleine een bespreking met de 

penningmeester van het JB. Tijdens de volgende AB-vergadering komen we hier op terug. 
 
6. Redactie Clubblad 
- Nidaros: medewerkers gevraagd? Rachel vraagt een Michel hoe het zit met de betaling en 

de hoeveelheid advertenties van Nidaros. 
- Kimberly levert nog iets in voor het clubblad over VSK monitor. 
- Er is geen foto gemaakt van de (nieuwe) juryleden tijdens de onderlinge wedstrijden. 
- Een kaart gestuurd naar de bezorgers. Zouden we de adverteerders ook een kaart sturen? 

Dit is ook gebeurd. Dit volgend jaar beter communiceren wie wel/niet een kaart sturen. 
(Ook de Nieuwjaarsborrel beter communiceren.) 

- De komende tijd gaat de redactie bestuursleden interviewen. 
- In het volgende clubblad Michael. Daarna Marjoleine? 
- Er zijn mensen benaderd tijdens onderlinge wedstrijden om vrijwilliger te worden. 
- JB vindt het lastig iedere maand te schrijven. Schrijven over de vorige activiteit en de 

volgende. Kinderen tijdens activiteit vragen te schrijven. Ze gaan tijdens de vergadering de 
stukjes schrijven. 

- Januari: Nieuwjaars-stukje door de voorzitter. Dit is helaas niet gebeurd. 
 
7. Website 
- Kimberly gaat er nog naar kijken en zal wat op papier. 
- Dick vraagt Marco Bijl om kritisch naar de website te kijken en tips voor verbetering aan te 

dragen. 
 
8. Mededelingen 
a) Voorzitter: 
- Daan v.d. Sleen gesproken. De moeder van Ria van de Sleen is overleden. Een kaartje 

namens het bestuur wordt gestuurd door Kimberly. 
b) Secretariaat:  
- Geen. 
c) Act. Secretariaat: 
- Organisatie wedstrijden loopt allemaal. 
- 24 januari Europcar (speciale regeling). Dick legt het vast. 
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d) Penningmeester: 
- Begroting kamp gemaakt. 
e) Hoofdleider:  
- Brief van jazzcommissie: Op de vrijdagavond is er een groep (recreatief) van Grietje plus 

c-selectie. Die 2 groepen gaat niet samen. Als de ouders akkoord gaan met een uur 
betalen voor 3 kwartier, dan kan het. Tot de zomervakantie dit gaan doen. 

- Vragen over de contributie van de familie van Leeuwen. Korting gaat over derde 
schoolgaande kind, geldt niet moeder en 2 kinderen. In het besluitenboek staat het over de 
derde groep en de korting. Dick neemt contact op met mevrouw van Leeuwen. 

- Vervanging voor Michael op woensdag. Danique is gevraagd en ze wil het doen. Ze moet 
een aanstellingsbrief hebben voor vervanging. Ouders van de kinderen op de groep van 
Michael krijgen een briefje hierover. 

- Trudy heeft elke dinsdag iemand van de ABN om te helpen. Heeft hier wel werk mee, 
maar ook gemak van. Er wordt geld gestort op de rekening van Olympia. Dick vraagt hoe 
dit zit. Er wordt ook nog een stukje geschreven.  

 
9. Nieuwsbrief KNGU en Gymsport.nl 
- Nieuwe oefenstof. 
- Reclame voor opleiding in de eigen vereniging. Na de zomervakantie wil Nelleke een 

juniorcursus gaan geven. 
 
10. Bestuursverkiezingen 
- Adrie vraagt Hans of hij wil nakijken wie wanneer aangetreden is. 
- Adrie vraagt Jedidja en Dick of ze nog aan willen blijven. Jedidja geeft aan nog wel een 

periode van 3 jaar aan te willen blijven. Dick wil nog wel aanblijven maar weet niet of hij 
dat nog 3 jaar wil blijven doen. 

 
11. Aanvulling agenda  
- 9 december Sportcongres: Sportief coachen en vrijwilligersbeleid. Vacatures: Taken in 

kleine stukjes verdelen. Dit is in de beleidscommissie besproken. 
- Verbreding sportaanbod Acrogym: Acromaatje aanschaffen? Michael vindt het Acromaatje 

summier. Er zijn misschien wel betere boeken? 
- Er is contact met Meppel geweest. Er zou iemand zijn die acrogym kan geven. Lonneke 

en/of Dirk Otten vragen wie dat is. 
 
12. Jaarplanning  
- 24 januari 1e wedstrijd RWS B Zuid te Hoogeveen. 
- 31 januari Gymmiescore-ochtend. 
- Februari Openbare lessen. 

Organisatie: Yvonne en Linda. 13 t/m 19 februari. Adrie mailt leiding een mail of ze het 
eens zijn met die datum. 

- 7 februari filmavond JB. Marjoleine gaat kijken. 
- JAL: Wat moet er in gang gezet worden voor de JAL? Draaiboek maakt Adrie. 
 
13. Sluiting 
Adrie sluit af met ‘Aan de roest van je gewoontes krabben’. 
 
Volgende vergadering 
- Donderdag 12 februari bij Linda. 
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Actiepuntenlijst: 
 

NR DATUM OMSCHRIJVING Actie door 

679 12-6-14 Met Michel van gedachten wisselen over het laten betalen 
voor foto’s. 

Adrie 

685 3-7-14 Wie van bestuur neemt het JB onder zijn/haar hoede? ? 

690 3-7-14 Aanschaf I-Pad Adrie 

698 21-8-14 Lief & Leed bespreken in beleidscommissie. beleidscommissie 

699 25-9-14 Miranda een bedankbrief en bon sturen. Linda 

700 25-9-14 Contributie donderdagmorgen groep aerobics (nog meer 
groepen) uitzoeken/aanpassen (aanpassen per 1-1-15). 

Marjoleine, Dick en 
Helma 

701 25-9-14 Uitbreiding 55+ voor volgende vergadering op papier. Dick en Adrie 

707 25-9-14 AZC iets gaan doen voor die kinderen? Jonathan van de 
Akker benaderen. 

Adrie 

710 25-9-14 Verkoop loten Grote Club Actie: Rachel maakt een stukje 
voor clubblad (juni) en stuurt het naar Michael. 

Rachel 

714 6-11-14 Briluniek vragen of de korting nog geldt. Rachel 

718 6-11-14 De inkomsten (advertenties en andere) van de redactie 
bekijken. 

Marjoleine 

719 6-11-14 ABN-AMRO: Aandacht in clubblad/website hiervoor. Foto 
etc. Jan-Wiebren vragen of er vanuit de ABN-AMRO een 
stukje geschreven kan worden. 

Linda 

721 6-11-14 Voorstel rondom bezuinigingen – Om draagvlak te krijgen, 
dit met cijfers onderbouwen. 

Marjoleine 

723 6-11-14 Aanstellingsbrief naar Jolanda (Michael mailt brief naar 
Linda). 

Linda 

725 2-12-14 Uitstel inleveren VSK monitor, Dirk Otten vragen. Adrie 

726 2-12-14 Stukje maken voor clubblad over VSK monitor. Kimberly 

727 2-12-14 Aan Dirk Otten vragen of je licentiepunten krijgt voor de 
workshop Sportief Coachen. 

Adrie 

728 2-12-14 Brief naar de commissie betr. inschrijven jongens voor 
wedstrijden. 

Adrie 

729 2-12-14 Marco Bijl vragen om de website (kritisch) te bekijken. Dick 

730 14-1-15 VSK monitor: mailen naar leiding. Adrie 

731 14-1-15 Brief betreffende juryleden. Opnieuw een mail sturen. 
Contact opnemen met Coby Mersman over het lid worden. 
Weer lid worden: Sabine de Bruyn. 
Weer lid worden: Felicia Kainama. 

Adrie 
Michael 
Adrie 
Adrie 

732 14-1-15 Invullen KNGU Monitor 2014. Adrie, Marjoleine 

733 14-1-15 Danique een aanstellingsbrief sturen voor vervanging van 
Michael. 

Linda 

734 14-1-15 - ABN stort geld op rekening Olympia. Vragen hoe dit zit? Dick 

735 14-1-15 Hans vragen of hij wil nakijken wie wanneer aangetreden is 
in het bestuur. 

Adrie 

736 14-1-15 Contact opnemen met mevrouw van Leeuwen Dick 

737 14-1-15 Er zou iemand zijn die acrogym kan geven. Lonneke en/of 
Dirk Otten vragen wie dat is. 

Marjoleine 

738 14-1-15 Openbare lessen 13 t/m 18 februari. Leiding mailen of ze 
het eens zijn met die datum. 

Adrie 

739 14-1-15 Draaiboek maken voor de JAL. Adrie 

 


