
Bestuursvergadering 24 juni  2015 

 
Notulen van de bestuursvergadering 
Datum: dinsdag 24 juni 2015. 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Dick Groote, Marjoleine Kruizinga, Michael 

Corbet, Rachel van Huizen, Kimberly van Slochteren en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  - 
 
1. Opening en mededelingen 
- Marjoleine opent met het stukje ‘Vakantie’ van Fedde Nicolai. 
- Rachel komt later. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 19 mei 2015 
Actiepuntenlijst: 
Eraf 730, 751, 755, 760, 762, 764, 766, 767, 771, 776, 778, 779, 780, 781.    
751 Uitbetaling van leiding: Besluit: Een plafond van € 15. Geen bezwaren tijdens 

leidersvergadering. Michael voegt het besluit toe aan het besluitenboek. 
760 Uitvoering op 29 oktober 2016 in de nieuwe sporthal van het Activum. 
767 Standaardbrief voor wisseling leiding op de website zetten. 
771 Foto’s zoeken voor de Roll-up banner. Toestemming vragen bij gebruik foto’s. 
De rest blijft staan. 
774 Tot 29-6 de tijd om op te geven waar geld van de GCA voor te gebruiken. 
782 Het aantal assistenten per groep in kaart brengen. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van         Datum    Onderwerp        DB 

1 Afke  21-05 Nieuwsbrief  

2 Sportief Hoogeveen 27-05 Nieuwsbrief  

3 Lonneke 29-05 Sportcarrousel AZC  

4 Afke 03-06 Nieuwsbrief  

5 Anita Rijpers 03-06 Toewijzing accommodatie  

6 Nelleke 04-06 Notulen vergadering 6-9 jarigen  

7 Lindsy 04-06 Protocol overlijden lid  

8 Lindsy 04-06 Notulen beleidscommissie  

9 Nelleke 05-06 Acromaatje. Mail naar Nelleke dat het 

aangeschaft mag worden 

Linda 

10 Michael 05-06 Commissie-indeling  

11 Sietske Mulder 06-06 Snoeperij tijdens JB activiteit. Er waren 

weinig kinderen. JB moet er wel opletten 

dat er niet te veel gesnoept wordt. 

 

12 Jos Geukers 07-06 Digitaal rondje 2015. Adrie wil het wel 

invullen. 

Adrie 

13 Dick 09-06 Commentaar website Ronald Koopman  

14 Joost Buurke 05-06 Sportdag 30-06 RSG Wolfsbos Adrie 

15 Adrie 12-06 Verslag club van de toekomst  

16 Carlos Pullen 12-06 Stage Adrie 

17 Afke 17-06 Nieuwsbrief  
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18 Afke 17-06 Aanmeldingen niveau 2 opleiding  

19 Lonneke 19-06 Materialen AZC  

20 Lonneke 19-06 Examens 25-06. €10 bloemen  

21 Michael 19-06 Commissie-indeling  

22 Sportief Hoogeveen 22-06 Nieuwsbrief  

23 Marjan 22-06 Uitnodiging special olympics  

 
5. JB 
- Er zijn maar 23 aanmeldingen voor de bbq a.s. zaterdag. 
- Dick heeft gekeken bij de buitenactiviteit. Er is maar 1 enthousiaste JB-er.  
- Kamp: Er moet nog wel actie ondernomen. A.s. zaterdag kunnen ook mensen gevraagd 

worden voor pannenkoeken bakken en om spook te zijn. 
Een week van te voren moet alles klaar zijn. 
Iedereen heeft betaald. Er zijn nog 2 of 3 plekken over. 
Er is geen ‘bezoekuur’ tijdens het kamp. 

 
6. Redactie Clubblad 
- Adverteerdersmappen zijn uitgedeeld. Er zijn wel nieuwe adverteerders nodig. Er wordt 

veel nee gezegd. ‘De vergeet me niet’ wil alleen als we daar ook bloemen kopen. 
De man van Lindsy vragen om te adverteren. 
Run to day wist niet dat er niet betaald was. 
Dick vraagt zijn broer. 

- mevr. De Jager wil stoppen met bezorgen. De ‘zondagkoerier’ stopt ermee. Frans Visbeen 
is gevraagd. 

- Nieuwe planning clubbladen i.v.m. de activiteiten later in het jaar. September was altijd het 
infonummer omdat we geen copy hadden. Nu een combi info + laatste activiteiten vorige 
seizoen. Adrie kijkt de info na die Michel naar hem mailt voor het infonummer. 

- Garrit wil wel weer schrijven. 
- Volgend najaar tijdens de uitvoering vragen of het clubblad gelezen wordt? Of via de 

leiding bij verschillende groepen vragen? 
 
7. Website 
- Wachten tot alle offertes binnen zijn. 
 
8. Mededelingen 
a) Voorzitter: 
- Jan Bols heeft ook zo’n actie als bij Offerein. Wij weten van niets. Adrie en Yvonne nemen 

dit op met Alexander Bols. 
- Notulen jaarvergadering: Adrie kijkt nog naar de highlights. De punten van het beleidsplan 

moeten er in. 
b) Secretariaat:  
- Kiona De la Croix krijgt nog geld terug nu ze geslaagd is. Haar gegevens moeten naar de 

penningmeester gestuurd worden.  
c) Act. Secretariaat: 
- Hoogeveen Sport: Kraam vullen etc. Michael en Jedidja (Paul). Rudolf namens leiding. 

Lonneke toch? Michael regelt de briefjes. 12 uur opbouw. Leiding maakt programma. 
Kleuters? Nelleke of Anita vragen? 29 juli vergadering (Rudolf, Michael en Jedidja). 
Marjoleine zoekt het programma van vorig jaar op. 
Marleen vragen voor Hoogeveen Sport? 

- Organisatie a.s. zaterdag is rond.  
d) Penningmeester: 
- Heeft een laptop gekocht op naam van Olympia. Kreeg fouten in het boekhoudprogramma 

op eigen laptop. 
- Marjoleine mag een pak maat 140 en 128 aanschaffen voor het uitlenen. 
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- Contributie: graag over na denken met een aantal mensen. Arrangementen maken. Helma 
hier ook bij betrekken. Groepje vormen hiervoor. Dick geeft zich hierbij op. 

e) Hoofdleider:  
- Lesrooster: Yvonne inventariseert de wensen en mogelijkheden van alle leiding. Doel is 

zoveel mogelijk leiding aan een groep te helpen. Aandacht voor de donderdag in de 

turnhal: zo mogelijk geen wisselingen in de loop van het jaar.  

- Tegenprestatie AH Offereins: Leiding vond dit wel een goed idee. Wie wil dit vanuit bestuur 

oppakken? 

- Sportdag Dikkenberg: Yvonne en Adrie gaan daar heen. We zoeken nog meer leiding. 
Dikkenberg haalt de tumblingbaan op. Kosten € 100,- 

- Sportcarrousel AZC: Datum: 5 september. Olympia met dans van 15.00 – 16.45 uur (2x) Jolien en 
Yvonne. Folder met leuk aanbod. Contributie vooraf innen? 

- Er is onduidelijkheid over het aantal assistenten wat je mag hebben en die officieel 
aangesteld worden door het bestuur. 
1 assistent op 7 kinderen, daar is iedereen het wel over eens, maar waar begin je te 
tellen? Bij de eerste zeven leerlingen of bij de tweede zeven? 
Dus: 
1. 14 kinderen dan mag je 2 assistenten hebben 

2. 14 kinderen dan mag je 1 assistent, want de andere 7 doe je zelf 

3. 21 kinderen dan mag je 2 assistenten enz.  

Ter overweging: bij de eindles voor leider 3 mag je bij 16 kinderen of meer een assistent 
hebben. In de leidersvergadering wil men wel meegaan naar de tweede interpretatie. 
Met enkele uitzonderingen: 
1. De 1e groep op een dag i.v.m. het opzetten van de toestellen. Meestal zijn dit jongere 

kinderen in de 1e groep 

2. Club Extra. Hier is het maximum 10. Voorstel: hier altijd 1 assistent. 

Wat te doen met wildgroei die is ontstaan? 
- Laten we dit zo en bij een wijziging dan naar de afspraak? 

- Terugdraaien? Om hoeveel assistenten gaat het? 

- Hoe houden we assistent leiders 2 bij de vereniging als er te weinig plaatsen zijn (bv. 

Bij dans) Maken we een aparte regeling daarvoor of vallen die onder de regeling van 

junior assistant? 

- Wat als je 2 assistenten hebt. Mogen dat ook 2 met ass.leider 2 diploma? Dan moeten 

we ook 2 x €3,- betalen. 

 
9. Nieuwsbrief KNGU en Gymsport.nl 
-  Niet besproken. 
 
10. PR 
- Niet besproken. 
 
11. Tijdpad beleidsplan 
- Niet besproken. 
 
12. Doel Grote Club Actie 
- Tot 29-6 de tijd om op te geven waar geld van de GCA voor te gebruiken. 
 
13. Verbreding sportaanbod 
- Voor de springgroep zijn er 10 aanmeldingen: Bekend maken dat het doorgaat. 14 oktober 

beslissen of de springgroep groot genoeg is om door te gaan. 
- Voor Acro-gym zijn er 9 aanmeldingen. Wel starten met de groep. 1 januari 2016 beslissen 

of er door gegaan kan worden. 
- Aanbod voor springgroep en acro-gym: Je mag het gratis een maand uitproberen. Leden 

die het naast hun huidige groep willen uitproberen mogen dat zelfs twee maanden gratis 
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doen. 
 
14. Agendapunten vanuit beleidscommissie  
Nabespreken jaarvergadering (actiepunten vaststellen). Nadat de notulen verstuurd zijn, opnieuw 
bespreken. 
 
15. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 
16. Jaarplanning  
- 29 augustus Hoogeveen Sport. 
- 4 t/m 6 september kamp JB. 
 
17. Sluiting 
Adrie sluit af met het stukje ‘Leve de liefde’ uit het boekje 24 geloofsliedjes. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 19 augustus, 19.30 uur bij Marjoleine. 
 
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 

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 

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

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

Adrie 

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

777 19-5-15 Offerte aanvragen voor het maken van een website. Kimberly 

782 19-5-15 Aantal assistenten per groep in kaart brengen. Bespreken in 
leidersvergadering. 

Adrie 

783 19-5-15 Aantal assistenten per groep in toevoegen in besluitenboek. Michael 

784 24-6-15   

785 24-6-15   

786 24-6-15   

787 24-6-15   

788 24-6-15   

789 24-6-15   

790 24-6-15   

791 24-6-15   
 


