
Bestuursvergadering 29 april  2015 

 
Notulen van de bestuursvergadering 
Datum: Woensdag 29 april 2015. 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Michael Corbet, Marjoleine Kruizinga, Rachel 

van Huizen, Kimberly van Slochteren en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Dick Groote. 
 
1. Opening en mededelingen 
- Adrie opent met het stukje ‘Zoveel mensen om je heen’ van Hans Bouma. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 25 maart 2015 
- Trudy en Lonneke zijn nu (29 april) naar een vergadering van het AZC. 
- We hebben niets meer gehoord van Peter Tarel. 
- Het verhuren van de tumblingbaan aan het Roelof van Echten College is niet doorgegaan. 

 
 Actiepuntenlijst: 
685, 700, 725, 745, 753, 756, 757, 758, 759, 761, 763   eraf 
De rest blijft staan. 
 

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

1 Jorrit Veenstra  Club van de toekomst, Adrie is niet geweest. Op 7 mei 
is er nog een bijeenkomst in Heerenveen. 

Adrie 

2 Sport Drenthe  Sportaanbod senioren. Adrie 

3 A. Bunskoek  Organisatie heren wedstrijden. Wordt al door een 
andere club gedaan. 

 

4 Suzanne Blok  EHBO: er is geen goede plek. Oplossing: scherm in 
de gang. Nu is het goed! 

 

5 Calibris  Opleidingsinstituut. We blijven bevoegd om mensen 
op te leiden. 

 

6 Offerein  Actie is veranderd. Hier komt een stukje over in het 
volgende clubblad. 

 

7 NOC/NSF  Monitoren, komt op een website. Adrie 

8 Afke  Laten aangeven dat het beweegdiploma in alle 5 
sportzalen gehaald kan worden. 

Michael 

9 Jordy Bokking  Heeft met basketball zijn pink ernstig verwond, 
Kimberly heeft een kaartje gestuurd. 

 

10   Gesprek met de wethouder. In overleg met de school 
en Anita kunnen we misschien op vrijdagmorgen in de 
turnhal blijven. Gesprek viel mee, wel positief. 

 

11 Linda  Frieda wil aanwezig zijn tijdens wedstrijden. Linda 
stuurt Frieda de jaarplanning en dan kijkt zij tijdens 
welke wedstrijden ze aanwezig kan zijn. 

 

12 ZPC  Training aan ZPC, oudste zwemmers. Ook voor 
jongere kinderen. Marjoleine en Adrie hebben een 
gesprek gehad. Nu kijken of iemand binnen Olympia  
dat wil geven. Ze hoeven geen lid van Olympia te 
worden. ZPC vraagt de zaal aan. Geen risico’s voor 
Olympia. Maandag van 16.00-18.00 uur heeft hun 
voorkeur. 

 

13 Corianne  Corianne is gestopt met de jurycursus. Er is een 
rekening van € 50 gekomen. Wie gaat dat betalen? Ze 
heeft tijdens een van de laatste AB-vergaderingen 

Linda 
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aangegeven dat ze het zelf wel ging betalen. 

14 Arjan en Ellen 
Bouwers 

 Sabine valt nu in. Bij Miranda leerden ze echt niets. 
Met Annouk waren ze heel blij. Met Sabine praten 
(Adrie). We zijn afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de leiding. 
Als er wijzigingen zijn, de ouders voortaan via een 
(standaard) brief op hoogte brengen. Adrie maakt een 
opzet. 

Linda mailt 

 
5. JB 
- Het JB zou een buitenactiviteit organiseren op 6 juni (voor kleuters en 6-9 jaar). Het 

beweegdiploma is nu ook op die dag. Wanneer nu? 20 juni zou een optie zijn. Dan is er 
niets gepland. Michael geeft dat door aan het JB. 

- Kamp: op 5 na heeft iedereen betaald. 50 kinderen kunnen mee. Veel jonge kinderen 
hebben zich opgegeven, maar ook van 14/15 jaar. 

- Kimberly heeft jarenlang zelf in het JB gezeten en gaat vanaf september meekijken met 
het JB. 

 
6. Redactie Clubblad 
- Bezorging: er is een koerier die op zondag de stapels clubbladen bezorgt bij de bezorgers. 

Dit willen we niet. Rachel wil Frans Visbeen vragen of hij koerier wil worden. 
- Run2day en nog een andere adverteerder hebben nog niet betaald. 
- Rachel gaat naar BrilUniek voor de nieuwe advertentie en vraagt hoe het zit met de korting. 
- Het JB had geen verslag in het aprilnummer. In het meinummer wel. Voorstel om tijdens 

de vergadering alvast te schrijven heeft niet geholpen. 
- Lonneke krijgt het clubblad (ook voor haar leerlingen) te laat. Moet binnen 3 dagen. Rachel 

zal de bezorgster vragen waarom dit niet lukt.  
- Er moeten nieuwe foto’s op de voorkant van het clubblad komen. De huidige zijn 

verouderd. 
- Waarom moeten de clubbladen per bezorger geteld worden? Niemand weet waarom. 

Hiermee stoppen. 
- Marlon heeft het clubblad deze keer weer in elkaar gezet. 
- Interview bestuur voor volgende maand: Linda. 
- Nieuwe redactieleden melden zich nog niet. 
- € 26,50 moet zijn € 26,25 (achter in het clubblad bij de contributie). 
- De Plaizier kassabonnen heeft € 400 opgeleverd! 
 
7. Website 
- Marjoleine hoorde gisteren dat iemand de website leuk vindt! 
- Website voor mobiel en tablet aanpassen. Het is goedkoper om een nieuwe website te 

bouwen. Helma gaat een offerte aanvragen bij Evert. 
- Helma is naar een cursus over websites geweest. Het is verstandig om alvast een 

twitteraccount aan te vragen, omdat een ander met onze naam aan de haal kan gaan. 
Helma vraagt een twitteraccount aan. 

 
8. Mededelingen 
a) Voorzitter: 
- VSK monitor: Plannen voor maken. Het moet op de website, in het clubblad en er moeten 

briefjes komen. Kan niet eerder dan in het clubblad van juni: 1 tot 27 juni. Wie? Kimberly 
en Linda. Tijdsplan maken. Voor 21 mei naar clubblad. Briefje naar Michael. Voor iedereen, 
ouders mogen het ook invullen. Dirk Otten vragen of hij een voorbeeld heeft. 

- Staphorst RWS-C wedstrijd. Roll-up banner. Kosten ± € 30. Verschillende mogelijkheden. 
Dit in leidersvergadering bespreken. 

- Rene ???: boekwerk uitdelen, promoten. Advertentie € 225 goedkoopst, niet doen. 
b) Secretariaat:  
- De AB vergadering van 18 juni (avondvierdaagse) wordt verplaatst naar 24 juni. 
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- 15 aanmeldingen voor 9 mei voor de acrogym. In de krant stond een klein stukje, zonder 
tijd en er stond niet bij dat het gratis is. Marjoleine heeft er achteraan gebeld. Misschien 
een idee om posters op te hangen? 

c) Act. Secretariaat: 
- Er zijn1200 loten besteld voor Grote Club Actie. De GCA begint nu een week later. 
- De toestelwedstrijden en gymmiescoremiddag zijn op 27 juni. Linda wil wel helpen met de 

gymmiescoremiddag. 
- BBQ, JB en bestuur. Locatie niet bekend. Trudy weer vragen. Wie wil het JB aansturen en 

helpen regelen met BBQ? Kimberly! 
- 13 juni dans en theater: loopt allemaal. De PR? Adrie vraagt Yvonne. 
- GCA: waar verkoop je de loten voor? Bijv. voor een plankoline. Hierover nadenken. 
d) Penningmeester: 
- Het is niet te vinden hoe het zit met de assistenten. Is het per 7 kinderen 1 assistent of bij 

14. Hier moet een besluit over genomen worden. 
e) Hoofdleider:  
- Rudolf heeft een plan ingeleverd over een keer extra trainen van de jongens selectie. Hij 

moet eerst onderzoeken of ze dit willen/mogen. Adrie heeft het er met Rudolf over. 

 
9. Nieuwsbrief KNGU en Gymsport.nl 
- Mogelijkheden voor een cursus ‘goed sportbestuur’. 
 
10. PR 
- Geen. 
 
11. Bestuursverkiezingen 
- Zie bijlage bij een mail van Linda: bestuursverkiezingen vanaf 2004. 
 
12. Tijdpad beleidsplan 
- Acrogym clinic op 9 mei: op 30/4 is er een vergadering over de clinic. 
 
13. Districtsraad bond 
- Er komen verkiezingen voor de bondsraad. Je kunt je opgeven om hier lid van te worden. 

Er zijn 5 districten. Je kunt je ook opgeven om lid te worden van een district. 
- Districtsbestuur heeft geen taken meer. Nu is er een districtsservicepunt. Die brengt de 

punten van het bondsbestuur over naar de clubs. Op de website kun je lezen hoe het in 
elkaar zit. 

- Bijeenkomst districtsraad: 2 aanmeldingen en 1 afmelding. Adrie gaat erheen op 6 mei. De 
mail hierover doorsturen naar de leiding. Vragen wie er ook naartoe wil. 

 
14. Agendapunten vanuit beleidscommissie  
- Zaalaanvraag gemeente gaat morgen de deur uit. Vrijdagmorgen aangevraagd. Een uur 

extra in de Curiestraat, in de Magneet en de turnhal. 
 
15. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 
16. Jaarplanning  
- 20 mei vergadering beleidscommissie. 
- 27 mei leidersvergadering. 
 
17. Sluiting 
Adrie sluit af met een kort verhaal: De drie zonen. 
 
Volgende vergadering 
- Dinsdag 19 mei, 19.30 uur bij Kimberly, Boekenbergstraat 3 - 210 
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Actiepuntenlijst: 
 

NR DATUM OMSCHRIJVING Actie door 

690 3-7-14 Aanschaf I-Pad Adrie 

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 

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 

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

Marjoleine 

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 

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

Adrie 

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

Linda 

764 29-4-15 Jaarplanning sturen naar Frieda Linda 

765 29-4-15 Leiding zoeken voor lesgeven aan ZPC Adrie/ Marjoleine 

766 29-4-15 Corianne mailen over  € 50 Linda 

767 29-4-15 Standaardbrief opstellen voor wisseling bij leiding. Adrie 

768 29-4-15 Contact met fam. Bouwers, gesprek met Sabine Adrie 

769 29-4-15 Offerte aanvragen bij Evert voor aanpassen website voor 
tablet/ mobiel. 

Helma 

770 29-4-15 Tijdsplan maken voor VSK monitor Linda, Kimberly 

771 29-4-15 Roll-up banner: bespreken in leidersvergadering. Adrie 

772 29-4-15 BBQ: vragen of het bij Trudy mag. Kimberly 

773 29-4-15 13 juni dans en theater: De PR? Yvonne vragen. Adrie 

774 29-4-15 GCA: waar verkoop je voor? Hierover nadenken Ieder 

775 29-4-15 Besluit over aantal leerlingen/ assistenten Bestuur 

776 29-4-15 Gesprek met Rudolf over extra trainingen jongensselectie Adrie 
 


