
Bestuursvergadering 19 augustus 2015 

Notulen van de bestuursvergadering 
Datum: woensdag 19 augustus 2015. 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Michael Corbet, Rachel 

van Huizen, Kimberly van Slochteren en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Dick Groote. 
 
1. Opening en mededelingen 
- Marjoleine opent de vergadering met gebed. 
- Rachel komt later. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 24 juni 2015 
- Alexander Bols was op vakantie. Adrie en Yvonne gaan nog eens een keer naar sportzaak 

Jan Bols om te vragen naar de actie die voor sportclubs gevoerd wordt.  
- Marjoleine vraagt Jolien naar de gegevens van Kiona de la Croix. 
- De sportdag van de Dikkenberg (rsg Wolfsbos) was leuk! We hebben de tumblingbaan aan 

ze verhuurd en een aantal mensen van de leiding was daar aanwezig.  
 
Actiepuntenlijst: 
714, 777, 783, 784, 787, 789, 791, 793  eraf 
714 De korting bij BrilUniek geldt niet meer. Ze maken een nieuwe advertentie. 
789 ’t Schippershuus gaat adverteren. 
De rest blijft staan. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van         Datum    Onderwerp        DB 

1 R. v. Sterkenburg 25-06 Juryleden tekort  

2 Martijn Schuring 01-07 Groepsinterview Sport jij ook? 

Martijn mailt data. Linda mailt naar 

Martijn dat de mail naar Linda moet en niet 

naar Dick 

Linda 

3 Afke Hylkema 01-07 Nieuwsbrief  

4 Michael 10-07 Rabobank Clubkasactie, we zijn aangemeld. 

Kimberly houdt in de gaten wanneer er 

gestemd kan worden en mailt dat naar 

Michael (Facebook, website). 

 

5 Afke Hylkema 23-07 Overzicht opleidingen e.d.  

6 Leny Oostenveld 25-07 Hoogeveen Sport  

7 R. v. Sterkenburg 07-08 Sportkadermonitor, doet Marjoleine aan 

mee. 

 

8 Lonneke 11-08 Lesindeling leiding  

 
5. JB 
- Er is nog geen jaarplanning binnen. 
- Kamp: brief aan de 49 deelnemers van het kamp, wat mee te nemen en wat niet. 
- Verzamelen bij carpoolplaats (18 uur). Uitzwaaien namens bestuur: Adrie. 
- Er zijn 6 pannenkoekenbakkers. 
- Er wordt een moment gepland wanneer de kaderleden/leiding langs kunnen komen. 
- Bezinning: Barmhartige Samaritaan, veilig sportklimaat, collage maken. 
- Brian stopt na het kamp. Tamara ook? Dit is niet helemaal duidelijk. 
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6. Redactie Clubblad 
- Data vergaderingen zijn nog niet naar Linda gemaild. 
- Morgen (20-8-15) is de vergadering. 
- Er zijn twee open plekken binnen de redactie: Advertentieloper (1 persoon) en een notulist. 
- Aan PrintJob zal gevraagd worden of de clubbladen vóór 29 augustus klaar kunnen zijn 

i.v.m. Hgv Sport. We willen daarvoor 25 clubbladen extra. 
- In oktober komt er een nieuwe omslag en komen er nieuwe advertenties. 
- Voorstel is om in februari/maart al advertenties te gaan lopen. Eerst betalen, dan plaatsen. 

Dit gaan we proberen. 
- De redactie wil een enquête houden met de vraag of het clubblad gelezen wordt. Een idee 

om dit tijdens de komende uitvoering te gaan doen? Het bestuur geeft aan dat dit ook bij 
een aantal lesgroepen gedaan zou kunnen worden.  

- Volgend jaar bestaat Olympia 110 jaar. De redactie wil een nieuwe rubriek in het leven 
roepen: Uit de oude doos. 

 
7. Website 
- Wachten tot offertes voor een nieuwe website binnen zijn. 
- De website wordt goed bijgehouden! 
 
8. Mededelingen 
a) Voorzitter: 
- Jorrit Veenstra: Er is een mail over het plannen van een vergadering: ABN-Amro, 

gemeente Hgv. en Olympia over Beweegdiploma. 
b) Secretariaat:  
- Commissie scoredag/toestelwedstrijden: één commissie van maken? 

Vragen voor hulp is lastig. Een grotere commissie en dan samen? Lijsten naast elkaar 
leggen van beide wedstrijden. We houden het op twee commissies, maar dan zal er meer 
samengewerkt gaan worden.  

- Bestuursvergadering van 11 november verplaatsen? Dit wordt 4 november. 
c) Act. Secretariaat: 
- 11 september komen de pakketten van de GCA binnen. Presentjes zijn er nog wel: 

sleutelhangers en tassen. Voorstel: deze bewaren tot over een paar jaar. Presentjes 
afschaffen, omdat we al werken naar een doel? Presentjes werken wel motiverend voor de 
kinderen. Wel blijven doen! 

- Jaarplanning: aanmeldingen RWS-A moeten al vóór 15 oktober gedaan worden. RWS-B 
vóór 15 november. 

- Op 12 december zijn de onderlinge wedstrijden. De turnhal is aangevraagd. 
- Hoogeveen Sport: Lonneke en Rudof doen het gedeelte van de leiding. Marleen Winters 

(acro) komt en neemt zelf meiden mee! Ook voor de demonstratie op het podium. 
De bestuursleden gaan allemaal een uurtje achter de kraam. 

- Voorstel om zelf een geluidsinstallatie aan te schaffen. Adrie gaat er achteraan. 
d) Penningmeester: 
- Er is aangifte gedaan namens Olympia i.v.m. inbraak bij Marjoleine. 
- De verzekeringen van Olympia worden nagekeken en zo nodig aangepast.  
- Het besluit over het vergoedingenplafond van € 15,-  is gemaild naar de leiding. 
e) Hoofdleider:  
- Mail van Lonneke over lesindeling leiding. Goed kijken welke groepen er misschien weg 

moeten. Volgende vergadering bespreken. 

- Op 7 november is het turngala in Leek. Vooraf zijn er workshops, met name voor 

bestuursleden. 

 
9. Nieuwsbrief KNGU en Gymsport.nl 
- Niet besproken. 
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10. PR 
- Niet besproken. 
 
11. Tijdpad beleidsplan 
- Niet besproken. 
 
12. Groep vormen arrangementen contributie 

- Niet besproken. 
 
13. Sportcarroussel AZC 05-09 

- We hebben tijden binnengekregen. Jolien en Yvonne gaan erheen. Een aanbod en een 
folder aanbieden. Ze krijgen de helft van de contributie van het AZC. We gaan vooraf 
innen. We bieden een rittenkaart die overdraagbaar is, aan. € 10,- voor 4 keer voor 
mensen van 16 jaar en ouder. € 8,- voor 4 keer voor kinderen. De leiding moet de kaarten 
bij zich hebben en verkopen. 

- Adrie overlegt met Yvonne en Jolien. Marlon wordt gevraagd om de folder te maken. 
 
14. Assistenten op de groepen 

- Niet besproken 
 
15. Agendapunten vanuit beleidscommissie  
- Niet besproken 
 
16. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 
17. Jaarplanning  
- 29 augustus: Hoogeveen Sport. 
- 4 t/m 6 september: kamp JB. 
- 19 september: start GCA 
 
18. Sluiting 
Adrie sluit af met het stukje ‘Geluk!’ uit boekje geloofsliedjes. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 9 september, 19.30 uur bij Kimberly. 
 
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 

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. Alleen jazz 
heeft iets ingediend. 

Ieder 

785 24-6-15 Standaardbrief voor wisseling leiding naar Michael mailen. 
Standaardbrief voor wisseling leiding op de website zetten. 

Adrie 
Michael/Helma 

786 24-6-15 Het aantal assistenten per groep in kaart brengen. Adrie 

788 24-6-15 Marco de Jonge, hoveniersbedrijf vragen om te adverteren in 
het clubblad. 

Rachel 

790 24-6-15 Jan Bols heeft een actie als bij Offerein. Dit opnemen met 
Alexander Bols. 

Adrie 

792 24-6-15 Inventariseren of het clubblad wel gelezen wordt. Rachel 
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794 24-6-15 Contributie: Arrangementen maken? Helma hier ook in 
betrekken. Groepje vormen. 

Marjoleine 

795 19-8-15 Groepsinterview Sport jij ook? Martijn mailen. Linda 

796 19-8-15 Rabobank Clubkasactie wanneer kan er gestemd worden. 
Plaatsen Facebook, website. 

Kimberly 
Michael 

797 19-8-15 Verzekering Olympia aanpassen Marjoleine 

798 19-8-15 Sportcarrousel: Folder maken (Marlon) en rittenkaart voor de 
lessen 

Adrie 

 


