
Bestuursvergadering 9 september 2015 

Notulen van de bestuursvergadering 
Datum: woensdag 9 september 2015. 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Michael Corbet, en Jedidja 

Kappers. 
Afwezig:  Dick Groote, Rachel van Huizen en Kimberly van Slochteren. 
 
1. Opening en mededelingen 
- Marjoleine opent de vergadering met het stukje ‘Geloven is geluk’. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 19 augustus 2015 
-  Geen opmerkingen. 
 
Actiepuntenlijst: 
 
785, 790, 794, 795, 796, 798  Eraf 
785 Een standaardbrief werkt niet. Een voorbeeldbrief is beter. En de punten die genoemd 

moeten worden in de brief. 
795 Groepsinterview Sport jij ook? T.z.t. horen we hier meer over. 
De rest blijft staan. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van         Datum    Onderwerp        DB 

1 Rieky 24-08 Juryleden online tool dit kon tot 8 september  

2 Afke 26-08 Niveau 2 opleiding, was een tweede mail. 
Wij hebben er maar 2 die mee willen doen. 
Lonneke vragen de namen aan Michael 
door te geven. 
Nelleke benaderen om cursus junior 
assistent weer op te starten. 

 

3 Michael 26-08 Info GCA  

4 Kimberly 28-08 Afspraak Visual Media, offerte van Evert er 
naast leggen. 

 

5 Lianne Schonewille 31-08 Assisteren vergoeding, Yvonne overlegt met 
Grietje. Leiding moet zelf het bestuur 
mailen. Linda heeft nog geen mail gehad. 

Linda mailt 
Lianne 

6 Adrie 31-08 Sportcarrousel, gaat niet door  

7 Marjoleine 31-08 Wajong leerwerkbedrijf, Adrie heeft gemaild. 
Offerte €450 

 

8 Michael 02-09 Evaluatie Hoogeveen Sport  

9 Afke 02-09 Nieuwsbrief  

10 Trudy 03-09 Mandy assistent  

 Nagekomen    

 Trudy (Margo 
Cornelissen) 

09-09 Beweegdiploma €5 innen bij sporter. Dit 
vinden wij nogal wat. 

 

 
5. JB 
- Het kamp is geweest. Was leuk! Iedereen moest alles meedoen. Werkte goed! 
- Iemand had een snee in de voet, moest naar het ziekenhuis. Viel mee, kon weer terug 

naar het kamp. 
- Er is één met heimwee naar huis gegaan na één nacht. 
- Evaluatie van het kamp volgt nog. Ook de accommodatie (blokhutten te ver weg), bos. 
- De financiën moeten nog bekeken worden. 
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- Brian heeft tijdens het kamp afscheid genomen. Mariëlle is nu voorzitter. De groep moet 
erg aangestuurd worden. Kimberly gaat namens het bestuur het JB ‘begeleiden’. Adrie 
praat met Lonneke over haar taak m.b.t. het JB. 

- Marjoleine doet voorlopig de financiën van het JB. 
- 18 september is de volgende JB vergadering. Kimberly zal hierbij aanwezig zijn. 
- Er zijn 2 jaarplanningen van het JB: Linda mailt hierover met Mariëlle. 
 
6. Redactie Clubblad 
- Michel heeft geen mail gehad van Jan Bols over een spaarkaart. PrintJob zou mailen naar 

Jan Bols? 
- Gecombineerd info/ normaal clubblad. Dit zou de volgende keer duidelijker kunnen. 
- Kimberly: In het clubblad staat nog een advertentie van de pawn shop. 

In oktober komt de nieuwe omslag. Dan is de advertentie verdwenen. 
- Zijn de nieuwe omslag al klaar? 
 
7. Website 
- Er is een reactie gekomen van Visual Media over de offerte aanvraag. Ze willen graag een 

afspraak inplannen. Helma mailt met Kimberly voor het plannen van een datum. 
 
8. Mededelingen 
a) Voorzitter: 
- Vergadering met ABN, Olympia en KNGU: 14 september 10.30 uur. 
- Jan Bols: Spaarkaart voor de vereniging. Leden kunnen kiezen of ze het bedrag voor 

zichzelf sparen of voor Olympia. 
- Actie nieuwe trainingspakken: Trainingpakken: Lijken wel veel op oude pakken. Boze mail 

van Netty, zij zou het doen. Yvonne heeft excuses aangeboden. Actie: tot 30 september 
voor de prijs van de oude. Briefjes zijn uitgedeeld. 

- 7 november: workshops, lunch, KNGU district Noord. Linda en Marjoleine hebben 
belangstelling. 

- Kinderen op sportief gewicht: Nog voor €1700 aan materialen bestellen, voor 1 september. 
Afgesloten met een lunch op kosten van. 

- Kamer van koophandel: de laatste jaren niet bijgehouden. Linda gaat het uitzoeken. 
- Geluidsinstallatie: €199, een andere die wat sterker is €340 voor €269 (inclusief 2 

microfoons). Kunnen geen cd’s in. Adrie vraagt nog even na. 12 december hebben we 
hem nodig. 

b) Secretariaat:  
- Vergaderdata: Dick kan niet op 14 oktober wordt 7 oktober. 
- Ipad kopen van GCA. 
c) Act. Secretariaat: 
- Cadeaus GCA: Knuffels, doosjes met stickers, bon van €5. Hoogste 3 een bon van €7,50. 
- Evaluatie Hoogeveen Sport: er was weinig leiding aanwezig. Meer bij betrekken. Nu al is 

de datum van volgende Hoogeveen Sport bekend. 
- Rond gaan over de Hoofdstraat was leuk. Toiletgebruik, misschien dixies of Herman 

Bavinck huis. 2 vaders waren gevraagd, maar Kwiek deed het vervoer deze keer. Vaders 
hadden op de hoogte gesteld moeten worden. 

- Volgende keer Millefleur vragen voor het vervoer. 
- Meer demonstraties op het plein, dans en tumblingbaan. 
- Huisstijl folders: Kimberly vragen hiervoor. 
- HS alvast bij deze jaarplanning (2015-2016) meenemen. 
d) Penningmeester: 
- Automatisch bankkoppeling, moet nog geregeld worden. 
- Rekening van de Magneet, moet nog betaald worden. 
e) Hoofdleider:  
- Nieuwe leiding: 

- Maaike Kuipers dinsdag Booijenverlaat 16.00 – 17.30 uur 

- Felicia Kainama dinsdag Booijenverlaat 17.45 – 19.45 uur 



Bestuursvergadering 9 september 2015 

Maandag Turnhal 20.15 - 22.00 uur, Springgroep. Marjoleine gaat Annouk bellen. Meiden 

vangen elkaar. Volgende vergadering hierop terug komen. 

- Marleen, Acro-gym. 

- Sabine? 

- Verdeling Gymsport: Michael gaat dit bekijken. 

- Linda stuurt aanstellingsbrieven naar de nieuwe leiding. 

- Nieuwe leiding ook in het clubblad. 

- Kaderleden moeten ook lid worden van Olympia. 

- Airtrack: samen met andere verenigingen aanschaffen? Adrie communiceert hier nog over 

met de KNGU. 

- Gisteren heeft Bianca geen lesgegeven. Haar moeder heeft uitzaaiingen in de botten. 

 
9. Nieuwsbrief KNGU en Gymsport.nl 
- Er is een nieuwe bondsraad bekend District Noord: Kees ten Cate, Johan Postema, Luuk 

Swiers (nieuw) en Paula van de Wijngaart. 
- Ontmanteling en opheffen district websites. Vanwege het ontmantelen en opheffen van de 

districtensites wordt de komende maanden alle districtsinformatie overgezet naar een van 
de volgende drie KNGU-websites: 
- KNGU.nl, voor sporter en sportgeïnteresseerde; tot eind 2015 is op deze website ook de 
informatie te vinden voor juryleden, trainers en coaches; Gymsport.nl, voor 
gymclubbestuurders; 
- KNGU Campus.nl, voor opleidingen en eind 2015 ook voor jury en trainer/coach. 
 Linda mailt dat we dit vreemd vinden. 

- Veel bijscholingen op 10-10 in Lemmer, krijgt leiding ook die agenda? 
- Nieuwsbrief gymsport.nl is al een tijdje niet meer geweest. Van de agenda af? 
 
10. PR 
- Niets nieuws. 
 
11. Tijdpad beleidsplan 
- 55 + beleidscommissie. Er heeft iemand gemaild, en wij hebben ook een CV van haar 

gevraagd. Verder is er niets mee gedaan. 
- Eigen accommodatie, is dit haalbaar? Willen we dit nog? 
- Ledenvermeerdering. 
- Verbreding sportaanbod. Is gerealiseerd! 
- PR, Facebook etc. 
 
12. Groep vormen arrangementen contributie 
- Marjoleine, Dick en Helma. Inventariseren hoe ze dat bij andere verenigingen doen. 
 
13. Grootte van de groepen 
- Binnenkort naar kijken. Overzicht vragen aan Helma. De lijsten moeten eerst binnen zijn. 
- De volgende keer moeten we de cijfers hebben. 
- Er moet apart naar gekeken worden. Beleidscommissie vergadert morgen.  
- Besluit: Voor Jazz vanaf 7 een assistent (2), maar niet meer dan 1 assistent. Geen junior 

assistenten bij de Jazz. 
 
14. Assistenten op de groepen 
- Bij 14, één assistent (2). Assistent 1 krijgt €15 per half jaar. Dit staat niet duidelijk in 

besluitenboek. 
- Duidelijke regels en ons hier aan houden. 
- Mandy van Leeuwen: Voor 3 kinderen een assistent, dat kan natuurlijk niet. Of het moet 

van het loon van de leiding af. 
- Je wilt ze graag bij de vereniging houden. Dit punt wordt meegenomen in 

beleidscommissie. 
- Vanaf februari loopt dit al. Vanaf 1 januari begonnen? Lianne en Kiona met terugwerkende 

http://gymsport.nl/
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kracht uitbetalen. 
- Ook weer punt op volgende vergadering. 
 
15. Agendapunten vanuit beleidscommissie  

a. Bespreken concept jaarplanning: 
30 januari: plaats onbekend. 
Kamp in Diffelen? Moet zijn Zwiggelte. 

b. Voorbereiding gecombineerde vergadering 18-11 
 
16. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 
17. Jaarplanning  
- 19 september: start GCA. 
- 18 november: gecombineerde vergadering. 
 
18. Sluiting 
Adrie sluit af met het gedicht ‘Zegen ons’. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 14 oktober, 19.30 uur bij Linda. 
 

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 (september). 

Adrie 

774 29-4-15 GCA: waar verkoop je voor? Hierover nadenken. Alleen jazz 
heeft iets ingediend. 

Ieder 

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 

792 24-6-15 Inventariseren of het clubblad wel gelezen wordt. Rachel 

797 19-8-15 Verzekering Olympia aanpassen Marjoleine, Dick 

799 9-9-15 Nelleke benaderen om cursus junior assistent op te starten. ? 

800 9-9-15 Lianne Schonewille mailen Linda 

801 9-9-15   

802 9-9-15 Er zijn 2 jaarplanningen van het JB, mailen met Mariëlle Linda 

803 9-9-15 Er is een reactie gekomen van Visual Media over de offerte 
aanvraag. Ze willen graag een afspraak inplannen. Helma 
mailt met Kimberly voor het plannen van een datum 

Kimberly, Helma 

804 9-9-15 Aanschaffen geluidsapparatuur Adrie 

805 9-9-15 Huisstijl folders: Kimberly vragen hiervoor ? 

806 9-9-15 Verdeling Gymsport Michael 

807 9-9-15 Aanstellingsbrieven naar de nieuwe leiding sturen. Linda 

808 9-9-15 Nieuwe leiding ook in het clubblad. Michael 

809 9-9-15 Airtrack: samen met andere verenigingen aanschaffen? 
Communiceren hierover met de KNGU 

Adrie 

810 9-9-15 Ontmanteling en opheffen district websites. Mailen met KNGU. Linda 

811 9-9-15   

 


