
Bestuursvergadering 7 oktober 2015 

Notulen van de bestuursvergadering 
Datum: woensdag 7 oktober 2015. 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Dick Groote, Kimberly van 

Slochteren, Rachel van Huizen en Jedidja Kappers. 
Afwezig:   
 
1. Opening en mededelingen 
- Marjoleine opent de vergadering met het stukje dat Ina Botter op Facebook gezet had. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 9 september 2015 
-  Geen opmerkingen. 
 
Actiepuntenlijst: 
 
728, 731 Een ingekomen brief maken over wedstrijden jongens turnen en juryleden voor 

de bondsvergadering 
 
786, 788, 800, 801, 803, 804, 807, 809 eraf 
788 Marco de Jonge, hoveniersbedrijf volgend jaar opnieuw vragen. 
De rest blijft staan. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van         Datum    Onderwerp        DB 

1 Rieky 10-09 Home of history  

2 Afke 10-09 Overzicht jury-opleidingen e.d.  

3 Lindsy 10-09 Protocol overlijden lid, nog doorsturen Linda 

4 Michael 10-09 Evaluatie Hoogeveen Sport  

5 Lindsy 10-09 Formulier werven vrijwilligers, nog 
doorsturen 

Linda 

6 Afke 14-09 Opheffen website district noord  

7 Anita Rijpers 15-09 Materialen Adrie 

8 Sabine 15-09 Workshop Wolfsbos  

9 Afke 17-09 Gym4fun  

10 Henk Dekkers 18-09 Bondsraadvergadering stukken  

11 Mariëlle 20-09 Jaarplanning JB Linda 

12 Adrie 22-09 Aanschaf geluidsinstallatie  

13 Trudy 24-09 Stage-opdracht  

14 Trudy 28-09 € 5,-- beweegdiploma, nog steeds niet 
officieel bericht over gehad. Trudy vraagt of 
we hier tegen willen protesteren. 

Linda? 

15 Jolien 28-09 Groep 6-9  

16 Dirk Otten 01-10 Turnen heren overleg, Rudolf en Sabine 
hebben de mail ook gehad. 

 

17 Monique 06-10 Notulen redactievergadering  

 
5. JB 
- Kimberly is naar de vergadering op 18 september geweest. Er wordt over en weer naar 

elkaar gewezen dat dingen niet goed gedaan worden. 
- De laatste vergadering gingen ze vergaderen tijdens het eten. Dat is geen goed idee. 
- Jordy is gestopt met het JB. 
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- De drijvende kracht van het JB, Brian, is nu weg. Mariëlle wil het wel graag, maar of dat 
gaat lukken. 

- Kimberly gaat aangeven dat de agenda van de vergadering week van te voren klaar moet 
zijn. 

- Mariëlle is huiverig om voorzitter te zijn. Ze kunnen niet op elkaar bouwen. 
- Ze gaan proberen om er mensen bij te krijgen. 
- Het JB moet er voor gaan! 
 
6. Redactie Clubblad 
- Het clubblad van oktober is er nog niet. De bedoeling is de derde van de maand. Er zijn 

nieuwe omslagen nodig. Er is 1 advertentie niet binnen. Als er iets extra is, gaat er fout. 
- Wat moeten we nu doen? Oktober/november nummer van maken? 

Rachel overlegt met PrintJob. 
- Stuk over Michael, in memoriam, advertentie etc. Rachel mailt naar Adrie en Dick of het 

kan. Maandag (12-10) bij Rachel (Michel) 
- Het clubblad moet in ieder geval voor november klaar zijn. 
- 8 extra pagina’s. 
- Het aantal adverteerders is nu 30, was 34. 
- VSK, Marjoleine heeft de uitslag ervan gekregen. Marjoleine heeft een stukje gemaakt 

voor het clubblad. 
- Adrie: Van AH krijgen we 1x in het kwartaal geld van de actie, het gaat om € 200/€ 300. 1 

keer per jaar gaat dat bedrag naar de redactie. 
- Wolleswinkel betaald niet voor de advertentie, zij doen veel voor Olympia. 
 
7. Website/PR 
- We wachten de offerte af. 
 
8. Mededelingen 
a) Voorzitter: 
- Airtrack, ineens betalen is goedkoper. Samen met andere clubs aanschaffen? Aanschaffen 

voor 1 wedstrijd per jaar? Springgroep zit in de turnhal, hier is een tumblingbaan aanwezig. 
Eerst in Beilen de baan (20 cm ipv 30 cm) uitproberen. Herman Jansen een bericht 
hierover sturen. 

- Extra vergadering inlassen? Lukt niet om te plannen. 
b) Secretariaat:  
-  
c) Act. Secretariaat: 
-  
d) Penningmeester: 
-  
e) Hoofdleider:  
- Adrie heeft een intakegesprek gehad met Felicia en Maaike Kuipers. 

- KNGU: €12,50 per lid extra bondscontributie, dit houdt in €8513 extra kosten voor 

Olympia. 

-  €700.000 voor topsport. 

- Hoe kan dit zo maar gebeuren? Ambities zijn veel te hoog. 

- Bezuinigingen moeten veel hoger worden. 

- Veel minpunten voor de breedtesport. 

- Grijze leden? Wij doen daar niet aan. Gebeurt wel bij andere verenigingen. 

- Het is nog een voorstel. Adrie belt met Johan Postuma en zegt dat we hier grote 

problemen mee hebben. 
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Herdenkingsdienst Michael: 
Brian en Xavèr doen veel tijdens de dienst. 
Of Olympia ook iets wil doen? Adrie, Dick en Linda gaan een toespraak houden en kaarsen 
aansteken. 
Michael zat vanaf zijn negende jaar al bij Olympia! Heeft heel veel gedaan bij Olympia. Als 
enige een B-licentie. Olympia was alles voor hem! 
Wie was Michael voor ons? Hij wist altijd meer uit dingen te halen. 
Mail naar leiding etc voor persoonlijke dingen te mailen. Daar één geheel maken.  
Vrijdaggroepen wel doorlaten gaan? Nee, gaan niet door vrijdagavond. 
 
Taken van Michael per direct over te nemen: 
Inschrijven in het KNGU-loket: Nelleke wil dit wel doen. We moet wel de code hebben. 
Marjoleine overlegt met Nelleke. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU en Gymsport.nl 
- Volgende vergadering. 
 
10. Tijdpad beleidsplan 
- Volgende vergadering. 
 
11. Groep vormen arrangementen contributie 
- Volgende vergadering. 
 
12. Grootte van de groepen 
- Volgende vergadering. 
 
13. Assistenten op de gymgroepen 
- Volgende vergadering. 
 
14. Uitkomsten VSK op kamp 
- Volgende vergadering. 
 
15. Protocol overlijden lid 
- Volgende vergadering. 
 
16. Agendapunten vanuit beleidscommissie  
- Voorbereiding gecombineerde vergadering 18-11: dit moet binnenkort besproken 

worden. Agenda volgt na 4 november, onderwerp o.a. clubblad digital. Uitnodiging al 
eerder versturen. JB, redactie, juryleden. 

- Lijst van aftredende bestuursleden 
- Bespreken voortzetten master trend weken 
- Bespreken zoeken naar procedure of aanpak ledenvermeerdering. 
 
16. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 

17. Jaarplanning  
- 18 november: gecombineerde vergadering. 
 

18. Sluiting 
Adrie sluit af met liedboek van de kerken, lied 952. 
 

Volgende vergadering 
- Woensdag 4 november 19.30 bij Marjoleine. 
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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 

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 

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. Adrie 

802 9-9-15 Afspraak plannen met Visual Media over de offerte aanvraag. 
Zijn ze geweest en wachten op offerte. 

Kimberly, Helma 

805 9-9-15 Verdeling Gymsport (magazine).  

806 9-9-15 Aanstellingsbrieven naar de nieuwe leiding sturen. Linda 

808 9-9-15 Airtrack: samen met andere verenigingen aanschaffen? 
Communiceren hierover met de KNGU. Eerst oefenen op de 
Airtrack in Beilen. Herman Jansen een bericht hierover sturen. 

Adrie 

810 7-10-15 € 5,-- beweegdiploma. Hier tegen protesteren? Of officieel 
bericht afwachten? 

Linda 

811 7-10-15 Voorstel contributieverhoging: Contact opnemen met Johan 
Postuma en aangeven dat we hier problemen mee hebben. 

Adrie 

812 7-10-15 Voorbereiding gecombineerde vergadering 18-11: Agenda 
volgt na 4 november. Uitnodiging al eerder versturen. 

Linda 

 


