
Bestuursvergadering 12 februari  2015 

 
Notulen van de bestuursvergadering 
Datum: Woensdag 12 februari 2015 
Aanwezig: Adrie Verhage, Dick Groote, Linda de Vries, Michael Corbet, Kimberly van 

Slochteren, Marjoleine Kruizinga (later) en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Rachel van Huizen. 
 
1. Opening en mededelingen 
- Linda opent met een stukje ‘Wat het belangrijkste is’ van Greet Brokerhof. 

 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 14 januari 2015 
- Marieke de Groot en Michelle Kolk gaan Opleiding niveau 2 volgen. Cursus gaat niet door. 
- Groepen van Grietje. 3 meisjes zijn gestopt na het splitsen van de groep. Adrie gaat dit 

bekijken. 
 
Actiepuntenlijst: 
 
698, 699, 707, 7019, 721, 723, 726, 727, 729, 732, 733, 734, 738, 739  Eraf 
De overige actiepunten blijven staan. 
707 Binnenkort een vergadering AZC. 
725 Uitstel inleveren VSK monitor, meerdere verenigingen vinden de tijd te kort. 
727 Voor het volgen van ‘Sportief Coachen’ krijg je 4 licentiepunten voor 2 avonden. 
731 Coby Mersman wordt lid. Sabine de Bruyn (=is jurylid, geen bondscontributie) wordt 

weer lid. Felicia Kainama wordt ook weer lid. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.     Van           Datum Onderwerp             DB 

1 Nelleke 13-01 Aangepast leerplan 6-9  

2 Mirjam Radstake 15-01 Cursusaanbod Rode Kruis  

3 Frank Schuurman 15-01 Sportaanbod 0-4  

4 KNGU 19-01 Nieuwsbrief  

5 Afke Hylkema 21-01 Nieuwsbrief KNGU-noord  

6 FC Meppel 21-01 Referentie Miranda, Adrie heeft aangegeven dat 
het niet klopt dat zij geen les bij ons mag geven. 

Adrie 

7 Afke Hylkema 22-01 Nieuwe trainer binnen de club  

8 Marielle Vogelzang 2701 Training fondsenwerving en NL doet  

9 Afke Hylkema 27-01 Voorstel niveau 2  

10 Turnsupporter 28-01   

11 Lindsy 29-01 Media adressen  

12 KNGU 31-01 Belangstelling NK  

13 Jolanda Kleverwal 02-02 Sport Doe-dag-masters 2015  

14 Suzanne Blok 02-02 Gebruik EHBO-ruimte. Is meer iets voor de 
gemeente. Linda mailt. 

Linda 

15 Sportstarz 03-02   

16 Nelleke 04-02 Assistent leider 2  

17 Titus Brandsma 04-02 Gebruik turnhal 19-02  

18 Afke Hylkema 04-02 Nieuwsbrief  

19 Jurjen 05-02 Gadgets  

20 Peter van Tarel 05-02 Gesprek bestuursleden. Linda mailt dat Dick en 
Adrie een gesprek (op een dinsdag) 

Linda 
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21 Lonneke 06-02 Lessen Judith Linda 

22 Nelleke 06-02 Junior Assistent 1  

     

 Na gekomen post    

 Rianne Klomp 10-2 Streetdance van maart tot schoolvakantie  
doorsturen naar Grietje 

Linda 

 Frank Schuurman 11-2 Combinatiefunctionarissen gaan verder als 
sportfunctionarissen 

 

 Frank Schuurman 11-2 Reminder trainen en coachen van pubers  

 Lonneke Verhage 11-2 assistent leider 2  

 Nelleke vd Zwaard 11-2 Jurycursus  

 Nelleke vd Zwaard 11-2 Acromaatje  

 Lonneke Verhage 11-2 Extra trainen Linda 

 Afke Hijlkema  Voorstel KNGU Noord.  

 Monique de Haan 11-2 Streetwise RKBS Prof. Titus Brandsma Adrie 

 
5. JB 
- De filmavond is geweest. Er waren wat problemen, te veel opgaven. Er zijn een aantal 

kinderen gebeld dat ze niet konden komen. Dit is niet helemaal handig gegaan. Adrie heeft 
gekeken bij de activiteit. Volgende keer aangegeven ‘vol is vol’ op de opgavebriefjes. 

- Mariëlle Zanting wil wel voorzitter worden als Brian stopt. Lijkt ons als bestuur niet handig 
vanuit Utrecht. 

- Er is een vergadering over het kamp geweest. 
- Adrie wil het er met Lonneke over hebben en vragen of zij betrokken wil blijven bij het JB. 
- Penningen bij Marjoleine laten en niet bij het JB? 
- Volgende activiteit: Spooktocht 28 maart in Spaarbankbos. 
 
6. Redactie Clubblad 
- Mail van Rachel over vacatures, interviews en bezorgen (naar bezorgers). 
 
7. Website 
- Punten op papier zetten en mailen naar Kimberly, die de punten verzamelt. 
- Kimberly geeft aan dat er lege pagina’s zijn. 
- Een tab met contributie is een must. 
 
8. Mededelingen 
a) Voorzitter: Taken en vacatures. Er zijn mensen benaderd op onderlinge wedstrijden. Zij 

hebben een brief met vacatures gehad. Ilse Beumer ziet er van af. Jennifer Kampman wil 
best wel wat doen, maar ook niet iets vast. Geldt ook voor moeder van Nicky Baas. Het 
valt wel tegen dat niemand nog wil gaan helpen. Dit bespreken in beleidscommissie. 

- Aanschaf tafels/stoelen: 20 tafel en 40 stoelen en 2 karren. Afboeken van GCA. Dick 
bestelt ze. Linda zet de tafels (10) en stoelen (32) die we nu nog hebben op Marktplaats. 

b) Secretariaat:  
- Organiseren bestuursuitje: Marjoleine en Linda. 
- Anita is bevallen. Lonneke en Jolanda zijn er geweest. Anita is al op de groepen geweest. 

Marjoleine is samenroeper voor de kraamvisite. In besluitenboek kijken hoeveel ze krijgt. 
- Afke heeft gebeld over de cursus ‘assistent 2’. Nelleke en Annelies willen de cursus 

‘assistent 1’ gaan geven. Er moet een brief geven worden aan degenen die we geschikt 
vinden om de cursus te volgen. Linda mailt Afke dat we nu eerst ‘assistent 1’ en in 
september ‘assistent 2’ willen geven. 

c) Act. Secretariaat: 
- Loopt allemaal. 
d) Penningmeester: 
- Over 2014 houden we over. Voorstel om niet omhoog te gaan met de contributie. 
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- Uitbetaling van leiding is onze grootste kostenpost. Wij betalen meer uit dan de andere 
verenigingen. Een plafond van €15? Een voorstel op papier zetten en dit in de 
leidersvergadering bespreken. Marjoleine maakt concept. 

e) Hoofdleider:  
- Kinderen sportief op gewicht. Loopt niet over van aanmeldingen. De doelgroep is 0 tot 4. 
- Geslaagden: leider 2, Jazz, leider 3. Hebben allemaal wat gekregen namens het bestuur. 
- Titus Brandsma school: de gemeente heeft gebeld. De andere groepen willen wel voor 1 

keer de les overslaan. Yvonne wil een andere ruimte. Dit is nog niet gelukt. Curriestraat 
van 10 tot 11 is nog een optie. 

- Lonneke, 3 meisjes extra laten trainen. Alleen derde divisie meisjes. Worden bij een groep 
ingedeeld. Moet wel kunnen in de groep. Linda geeft akkoord aan Lonneke. Contributie 
moet aangepast worden en de groep moet het er mee eens zijn. 

- Judith mag de les overnemen van Lonneke. Linda mailt naar Lonneke. 
- Jolanda vervangt nu Anita en zou later de lessen van Annouk overnemen. Dit is niet zeker. 

Als Jolanda klaar is met haar studie, wil ze gaan werken (tot volgende opleiding). 
- Marjoleine stelt voor dat er nieuwe turnpakjes komen voor de uitvoering. Er zijn negatieve 

geluiden van andere verenigingen over de pakjes. 
- Jolien heeft een assistent die uitbetaald wil worden. 
- Juryleden die uitbetaald wil worden. Reiskosten worden vanuit KNGU betaald. 
-  Scoredag en beweegdiploma. Wethouder heeft de beweegdiploma’s uitgereikt. 
- Anita Rijpers geeft aan dat er geklaagd wordt dat er groepen op zaterdag uit de turnhal 

moeten voor wedstrijden. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU en Gymsport.nl 
- Volgende keer. 
 
10. PR 
- Volgende keer. 
 
11. ABN-AMRO 
Jan-Wiebren vertelt over waarom ABN-Amro helpt bij Club Extra en laat een filmpje hierover zien. Naast 
zijn van bank, is er ook de ABN-Amro foundation. Dit is een stichting. Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nemen. Club Extra past hierin. Bijdrage aan een betere wereld. Per medewerker 
die naar Club Extra komt krijgt Olympia €80. Wel zien ze graag dat het geld ook aan deze groep wordt 
besteed. 
De groepen zijn niet groot. Misschien met het geld wat we van de ABN-Amro krijgen daar iets aan 
doen? 

 
12. Bestuursverkiezingen 
- Volgende keer. 
 
13. Tijdpad beleidsplan 
- Volgende keer. 
 
14. Algemene ledenvergadering (afspraken voor jaarverslagen) 
- Mail over de JAL met ‘Allen beantwoorden’ beantwoorden. 
 
15. Agendapunten vanuit beleidscommissie  
- Jaarverslagen: bestuur en activiteitensecretariaat 
- Februari-2015: bespreken opstellen plan van aanpak: verbreding sportaanbod. volgende 

vergadering 
- Februari-2015: tussenevaluatie doelstellingen beleidsplan 
 
16. Aanvulling agenda  
- Geen. 
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17. Jaarplanning  
- 13 t/m 19 februari Openbare lessen. 
- 21 februari t/m 1 maart voorjaarsvakantie. 
- 8 april JAL. 
 
18. Sluiting 
Adrie sluit af met een stukje van Hans Bouma ‘Een mens je onderdak’. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 25 maart bij Michael. 

 
 

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 

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+ op papier zetten. Dick en 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 

725 2-12-14 Uitstel inleveren VSK monitor. Adrie 

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

Adrie 

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

731 14-1-15 Brief betreffende juryleden. Opnieuw een mail sturen. Adrie 

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 

740 12-2-15 3 meisjes zijn gestopt na het splitsen van de groep van 
Grietje. Dit bekijken. 

Adrie 

741 12-2-15 De opmerkingen van Marco Bijl over de website 
terugkoppelen naar bestuur. 

Dick 

742 12-2-15 Gebruik EHBO-ruimte. Suzanne Blok mailen dat het iets 
voor de gemeente is. 

Linda 

743 12-2-15 Peter van Tarel mailen dat Adrie en Dick wel een gesprek 
willen. 

Linda 

744 12-2-15 Streetdance van maart tot schoolvakantie . Mail doorsturen 
naar Grietje 

Linda 

745 12-2-15 Lonneke vragen of zij betrokken wil blijven bij het JB. Adrie 

746 12-2-15 20 tafel/ 40 stoelen bestellen. Dick 

747 12-2-15 Tafels (10) en stoelen (32) op Marktplaats zetten. Linda 

748 12-2-15 Kraamvisite Anita regelen Marjoleine 

749 12-2-15 Een brief maken voor ‘degenen die we geschikt vinden om 
de cursus assistent 1’ te volgen. 

? 

750 12-2-15 Afke mailen dat we nu eerst ‘assistent 1’ en in september 
‘assistent 2’ willen geven 

Linda 

751 12-2-15 Uitbetaling van leiding: Een plafond van €15? 
Een voorstel/concept op papier zette. 

Marjoleine 

752 12-2-15 Lonneke mailen dat de 3 derde divisie meisjes extra mogen 
trainen. 

Linda 

 


