
Bestuursvergadering 25 maart  2015 

 
Notulen van de bestuursvergadering 
Datum: Woensdag 25 maart 2015. 
Aanwezig: Adrie Verhage, Dick Groote, Linda de Vries, Michael Corbet, Marjoleine 

Kruizinga, Michel de Groot en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Kimberly van Slochteren. 
 
1. Opening en mededelingen 
- Marjoleine opent met een gedicht geschreven door een lid van haar kerk GKv. 

 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 12 februari 2015 
- Nog niets gehoord over een vergadering met AZC. 
- Linda en Marjoleine zijn op kraamvisite geweest bij Anita Koster. 
- Titus Brandsma school heeft de turnhal gehad op 19 februari. Yvonne heeft in overleg met 

de leden van haar groep de les geannuleerd.  
- Leden (selectie) zelf en ouders zijn negatief over de pakjes. En ook 1 andere vereniging. 
 
Actiepuntenlijst: 
679, 718, 735, 736, 737, 740, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 752  eraf 
679 Het gaat Michel erom dat niet iedereen de foto’s kan kopiëren/gebruiken. 
718 Clubblad: De redactie komt € 102 te kort, er moet nog geld binnenkomen van   

2 adverteerders. 
736 Contact opnemen met mevrouw Van Leeuwen is niet meer van toepassing. 
737 Er is iemand die onze leiding wil begeleiden met het geven van acrogym. 
740 3 meisjes zijn gestopt na het splitsen van een groep van Grietje. De groep is toch niet 

gesplitst. 
742 Suzanne Blok mailen over een datum. 
743 Peter Tarel mailen over een datum. 
685, 690, 700, 701, 710, 714, 725, 728, 730, 731, 741, 745, 751   blijven staan 
725 Uitstel inleveren VSK monitor. Adrie heeft contact gehad met Dirk Otten. Als wij een 

datum bepalen, blijft het er 6 weken opstaan. Uitstellen tot na de JAL. Moet in clubblad 
van mei. 

741 Dick heeft Marco Bijl twee keer gevraagd over de website, maar nog geen reactie per 
mail gehad. 

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

1 Nelleke 21-02 Woensdagselectie en dinsdagavond  

Per 1 april gaat Marjoleine samen met Nelleke de woensdagselectie doen . Linda mailt naar 
Nelleke.  Minimaal 24 leden voor 2 leiders per groep. Adrie gaat met de selectieleiding om tafel. 
Eventueel aantallen aanpassen. Toevoegen in het besluitenboek. 

2 Anita Rijpers 23-02 Aanvraag accommodatie  

3 Afke Hylkema 25-02 Voorstel KNGU Noord (doorgestuurd naar 
Nelleke) 

 

4 Jolien 26-02 Kiona de la Croix als assistent aanmelden  

Er zitten maar 8 leden op de groep. Dus geen assistent. Adrie bespreekt dit ook met Yvonne en licht dit 
mondeling toe aan Jolien. Eventueel uitbetalen als assistent 1? In leidersvergadering de regels 
bespreken m.b.t. extra leiding/assistenten. 

5 Nelleke 26-02 Junior Assistent 1, dagen + shirts  

6 Rachel 26-02 Notulen redactie  

7 Rachel 27-02 Beleidsplan redactie  

8 Trudy 02-03 Materialen  
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9 Michael 02-03 Correctie jaarverslagen bestuur en redactie  

10 Rachel 02-03 Tweede versie jaarverslag  

11 Gymsport.nl 03-03 Nieuwsbrief  

12 Afke Hylkema 04-03 Nieuwsbrief  

13 Michael 05-03 Jaarverslag activiteitensecretariaat  

14 Sportstarz 06-03 Turnkampen 2015  

15 Fantastics Gymn. 08-03 NK 2015  

16 Marjoleine 10-03 Pakken: Mail van Yvonne naar leiding Linda 

17 Monique 
Schoonhoven 

16-03 WGV zoekt leiding (mail ook doorgestuurd 
naar leiding) 

 

18 Afke Hylkema 18-03 Nieuwsbrief  

19 Smallsteps 18-03 Zwanger tot kleuterbeurs (kraam?)  

20 Lindsy 19-03 Notulen ed.  

21 Marjoleine 19-03 Financieel jaarverslag  

22 Ass.kantoor 
Mulderij 

20-03 Penningmeester van het jaar  

23 Nienke IJmker 20-03 Huren tumblingbaan.  Linda 

Is wel eens eerder uitgeleend. Er moet zeil onder, wordt buiten gebruikt. € 100 Wanneer? Contact met 
Adrie voor het vervoer. 

25 Hellendoorn  Kortingskaartjes. Mail naar kaderleden. Linda 

 
5. JB 
- A.s. zaterdag 28 maart is de spooktocht. Het postvak van Tamara ligt nog vol met 

aanmeldingen. Tamara heeft de leiding een mail gestuurd met de vraag of er nog 
aanmeldingen zijn. 

- De aanmelding voor het kamp was heel erg snel vol! Er is een wachtlijst. Uiterlijk 30 april 
moet het deelnemersgeld overgemaakt worden, anders kan iemand anders die plek 
overnemen. 

 
6. Redactie Clubblad 
- Het clubblad (april) is nu bij de drukker. De vorige keer was het clubblad laat. 
- Zo snel mogelijk rondbrengen i.v.m. de JAL. 
- De adverteerders moeten weer bezocht worden. 
- Het clubblad is mooi gevuld, alleen is er soms veel tekst en zijn er weinig plaatjes/ foto’s. 
- Marlon heeft het clubblad van april gemaakt. 
- Het JB heeft niets ingeleverd voor het clubblad van maart. 
 
7. Website 
- Kimberly verzamelt opmerkingen over de site. 
- De contributie- knop is nu makkelijker te vinden. 
- Met de regio aan het kijken of het lukt om de cijfers van een wedstrijd rechtstreeks via de 

website te tonen. Hans Dijkstra wil dit 25 april proberen bij de RWS-B wedstrijd. 
 

 
8. Mededelingen 
a) Voorzitter: 
-  
b) Secretariaat:  
- Berging: Bok en tafel zijn een sta in de weg. De tafel is de enige in Hoogeveen. De borden 

van het JB uit elkaar halen, dat scheelt veel in ruimte. Er staat een oude papiersnijder, die 
kan weg. 

c) Act. Secretariaat: 
- De grote clubactie: 1200 loten bestellen i.p.v. 1000. 
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- Adrie heeft organisatie RWS-B overgenomen van Dick i.v.m. de vakantie van Dick. 
d) Penningmeester: 
- Offrein: een ‘tegen’ actie houden. Dit in een leidersvergadering bespreken. Nu alvast een 

bedankbrief naar Offrein sturen. 
- 2 modules aanschaffen voor het boekhoudprogramma. 
e) Hoofdleider:  
- Zaalaanvraag gemeente: 

- Mail naar de leiding met de vraag of er nog roosterwensen zijn. 

- Grietje wil op maandag uitbreiden naar 17.30 uur voor een groep van 6-9 jaar (is al 

toestemming voor gegeven). 

- Aanvragen sporthal voor activiteiten regio: willen we dat? RWS-C op12-3-2016 

- Juni 2016 uitvoering? Hoe denkt de leiding daarover? Dit aan de leiding voorstellen. 

- Aanvragen turnhal: 

- Onderlinge wedstrijden 12 december 2015? 

- Scoremorgen 30 januari 2016? Of andere accommodatie? 

- Toestelwedstrijden en scoredag 9 juli 2016 (schoolvakantie 16/7 – 28/8). Of deze 

niet houden i.v.m. uitvoering? 

- Congres Gymsport. Adrie en Yvonne willen daar wel heen. Linda geeft hen op. 

- Taken en vacatures: lijst is aangepast: alleen structurele taken zijn opgenomen, 

incidentele taken bij activiteiten blijven op het inschrijfformulier vermeld staan. 

- Trainingspakken; hierover een mail naar de leiding sturen en stukje in het clubblad 

schrijven. 

- Informatieaanvragen via de website – hoe handelen we dat af? Ook een uitgaande post 

naast inkomende post toevoegen. 
- Vrijdagmorgen kunnen we niet meer in de turnhal, de scholen gaan voor. Is beleid van de 

gemeente. We willen met de wethouder hierover praten. Linda zoekt uit hoe een afspraak 

met de wethouder te maken is. 

 
9. Nieuwsbrief KNGU en Gymsport.nl 
- Is er een wijziging in districtraadsstructuur? Waarschijnlijk wel. Adrie kijkt dit nog even na. 

Agendapunt voor de volgende keer. 
 
10. PR 
- Volgende keer. 
 
11. Bestuursverkiezingen 
- Linda maakt de lijst actueel. 
 
12. Tijdpad beleidsplan 
- Nu overslaan i.v.m. de tijd. 
 
13. Agendapunten JAL  
- De agenda staat in het clubblad. De notulen van vorig jaar staan er ook in. In de vorige 

notulen is niets beloofd wat niet nagekomen is. 
- De jaarverslagen van de redactie, het activiteitensecretariaat, het JB en het bestuur staan 

op de website. Dit ook melden op Facebook. 
- Michael maakt pakketjes van de verslagen. 3 per tafel. 
- Op de JAL meer aandacht geven aan de jaarverslagen door de belangrijkste dingen te 

noemen en laten zien op de beamer. 
- Het financieel jaarverslag wordt besproken. 
- De kascontrolecommissie heeft het financieel jaarverslag goedgekeurd. 
- Anita v.d. Woude gaat uit de kascontrolecommissie. Er moet weer een nieuw lid benoemd 

worden.  
- Er komt geen contributieverhoging. 
- Tussenevaluatie doelstellingen beleidsplan: 
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- Nieuwe groepen: stand van zaken. Een acrogymgroep oprichten. Op 9 mei is er een 
clinic acrogym door iemand uit Meppel. En opnieuw een springgroep oprichten: Annouk en 
Anita willen wel lesgeven hieraan. De groep moet in de turnhal. Dit zou kunnen tijdens de 
jongste selectie op woensdag, of op maandagavond om 20.30 uur. 

- De jubilarissen worden onderscheiden.  
 
14. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 
15. Jaarplanning  
- 8 april JAL. 
 
18. Sluiting 
Adrie sluit af met een gebed over Naastenliefde. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 29 april bij Linda. 
 
Actiepuntenlijst: 

NR DATUM OMSCHRIJVING Actie door 

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 

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 

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

Dick 

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

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

Marjoleine 

753 25-3-15 Mail naar Nelleke dat Marjoleine ook leiding mag geven aan de 
selectie op woensdag. 

Linda 

754 25-3-15 Met selectieleiding om tafel over aantallen groepen / leiding / 
assistenten. 

Adrie 

755 25-3-15 Mondeling toelichten aan Jolien waarom geen assistent op de 
groep. 

Adrie 

756 25-3-15 Suzanne Blok mailen over een datum. Linda 

757 25-3-15 Peter Tarel mailen over een datum. Linda 

758 25-3-15 Trainingspakken: Mail van Yvonne naar leiding Linda 

759 25-3-15 Bedankbrief naar Offrein sturen. Linda 

760 25-3-15 Voorstellen aan leiding om in juni 2016 de uitvoering te 
houden. 

Adrie 

761 25-3-15 Adrie en Yvonne opgeven voor  Congres Gymsport. Linda 

762 25-3-15 Informatieaanvragen via de website – hoe handelen we dat af? 
uitgaande post toevoegen 

Linda 

763 25-3-15 Afspraak maken met de wethouder i.v.m. beleid van de 
gemeente dat de scholen voor gaan. 

Linda 

 


