
Bestuursvergadering 4 november 2015 

Notulen van de bestuursvergadering 
Datum: woensdag 4 november 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 ‘Een rijke schat van wijsheid’. 
- Omdat we nu iedere keer bij Marjoleine vergaderen wordt de opening door degene gedaan 

waar de vergadering gehouden zou worden. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 7 oktober 2015 
- Actiepunt 728 en 731 inschrijven jongens voor wedstrijden en juryleden. 
 
Actiepuntenlijst: 
728 Brief is besproken op de vergadering, nu een brief naar de bond over het inschrijven 

jongens voor wedstrijden. 
731, 774, 799, 802, 808, 811, 812  eraf 
731 Brief betreffende juryleden. Opnieuw een mail sturen. Heeft geen zin 
774 Alleen de Jazz heeft iets ingediend voor de GCA 
808 Airtrack: In voorjaar 2016 nemen ze contact met ons op. 
De rest blijft staan. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van           Datum    Onderwerp        DB 

1 Nelleke 07-10 Briefjes op de site  

2 Marjoleine 08-10 Selma declareren?  

3 Nelleke 10-10 Toestemming foto’s actie punt van maken, 

beleidscommissie past 

aanmeldingsformulier aan. 

 

4 Loraine 13-10 Vragenlijst Positief Opgroeien  

5 Jolien 14-10 Tamboer Disney Event  

6 Jorrit 16-10 Najaarscongres Noord  

7 Jolien 20-10 Tegenpresentatie AH actie: niet met 

publiek. Offrein wil het op zondag, wij 

niet. Na sluitingstijd? Liever wel met 

publiek. Flashmob is makkelijker met 

publiek. Linda mailt met Jolien. 

Linda 

8 Afke 21-10 Nieuwsbrief  

9 Maaike 22-10 Stage Mirjam Bloema, is al begonnen. 

Geen problemen mee, terug mailen. 

Linda 

10 Felicia 27-10 Assistent Selma Pekel, bij punt 13 

bespreken 

 

11 Trudy 29-10 Derde peutergroep dinsdag  

12 Helma 29-10 Clubkascampagne, leuk bedrag! Marjoleine 

controleert. 

 

13 Topsport Noord 30-10 Open Tribune dagen Epke  
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14 Marije Wolters 29-10 Brief bondsbestuur  

15 Grietje 01-11 Jazz twee wedstrijden meedoen  

16 Afke 02-11 Assistenten opleidingen 2016  

17 Frank Schuurman 02-11 Sport Try out 21-12, naar leiding  

 Nagekomen:    

 Nelleke 4-11 Junior assistent, 13 februari beginnen, 

leeftijd vanaf 2005 

 

 
5. JB 
- Kimberly is weer naar een vergadering geweest. Veel komt op de schouders van Tamara 

en Mariëlle. B.v. boodschappen doen (kan ook op de fiets). 
- Mandy doet de opleiding ‘recreatie’, wil bij het JB blijven. 
- Marlon werkt veel, daardoor niet veel tijd voor JB? 
- Notulen en agenda moet goed voor elkaar zijn. Afgelopen vergadering was het beter voor 

elkaar. 
- Sinterklaas is geregeld. Kerst moet nog. 
- Propaganda van het JB moet ook naar het bestuur en redactie gestuurd. Kimberly geeft dit 

door aan JB. 
 
6. Redactie Clubblad 
- De advertentie van Jan Bols in het laatste clubblad was eenmalig. De actie wel regelmatig 

in het clubblad zetten. 
- Adrie heeft een halve mail gehad van Rachel, het ging over e-mailadressen. Rachel heeft 

inmiddels alle e-mailadressen. 
- Een woordje van de voorzitter. Voor het clubblad van januari maakt Adrie het stukje, moet 

half december bij de redactie zijn. 
 
7. Website/PR 
- De offerte van Visualmedia is gekomen. We hebben geen voorbeelden van websites. 
- Aanbod van Evert, we zien niet goed wat hij aanbied. Wel voor mobiel en tablet. Evert 

heeft nog gemaild of we al iets weten. Hij mag wel weten dat we ook naar andere bedrijven 
bezig zijn. 

- Adrie vraagt Evert om voorbeelden van websites die hij gemaakt heeft. Adrie stuurt die 
door naar de rest van het bestuur. 

 
8. Mededelingen 
a) Voorzitter: 
Wie gaat de taken van Michael overnemen? Taken op een rijtje: 

- Contactpersoon naar de redactie: vergadering, proces CB. 
- Bestuurspagina clubblad schrijven: moet gebeuren, bij toerbeurt? Dick wil dit doen voor 

december (17 november inleveren). Kimberly voor februari. Rachel houdt het in de gaten. 
- Activiteitensecretariaat: 

- Commissie indeling: 

- Briefjes maken/aanpassen: Adrie voorlopig, Nelleke 

- Briefjes drukken: Helma 

- Inschrijvingen loket RWS-A Marjoleine, B Lonneke, C wil Marjoleine doen. 

- Draaiboeken bijwerken: doen de commissies na evaluatie. Naar website beheerders. 

- Commissie onderscheidingen: Dick, Yvonne en Linda. 

- Beleidscommissie: Elco was gevraagd. Dick vraagt hem opnieuw. 

- Besluitenboek bijhouden: Jedidja. 

- Commissie opleidingen: Lonneke en Marjoleine. 
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- Verdeling Gymsport: lijst, wie krijgt hem en naar wie moet hij doorgegeven worden. Dick 
vraagt Helma om de lijst. 

- Jaarverslag activiteiten. Ook de uitslagen van het hele jaar. Punt in draaiboek dat na de 
wedstrijd de uitslagen gemaild moeten worden. Aantal deelnemers plus medaille winnaars. 

- Ledenadministratie wil Helma wel blijven doen. Lijst bezorging en verjaardagslijst liever 

niet. (Marjoleine gaat naar workshop digimembers.) 

- Helma wil er iemand bij hebben voor het bijhouden van de website. Kimberly wil dit doen. 

- 9 november, verjaardag Michael, brengt Kimberly een bloemetje naar Helma. 

- Dick heeft Helma gevraagd voor het bestuursuitje. 

- Jennifer Kampman (stopt met OR school) wil het activiteiten secretariaat (moet ook in het 
bestuur) wel op zich nemen. 

- Michel de Groot wil dat ook wel doen? Dick spreekt Michel volgende week donderdag. 
b) Secretariaat:  
- Trudy vertelde dat we nu 2 jaar het keurmerk hebben. Alles opnieuw aanvragen? 
c) Act. Secretariaat: 
- Briefjes onderlinge wedstrijden op 12 december zijn uitgedeeld. 
d) Penningmeester: 
- Rekening zaalhuur nu digitaal. Marjoleine heeft een specificatie aangevraagd. 
e) Hoofdleider:  
- Enquêtes ingevuld door Adrie: bedrijven vragenlijst (mogelijkheden voor stagiaires (Oud 

Calibris)) en sport en jeugdzorg (is er samenwerking met jeugdzorg, hoe is ons 

pedagogisch klimaat). 

- VSK – gaan we ons nog opgeven? 

Dit jaar nog aanvragen? Ja, we melden ons aan. Linda gaat dat doen. 

- Lesrooster: 

- Trudy start met 3e groep peutergym op de dinsdag, half uur langer turnhal, Trudy zoekt 

iemand voor de derde groep. 

- Besluit over springgroep: Felicia, heeft geen plan gemaakt. Doelgericht gaan werken. 

Afgelopen keer was beter. Planning naar iemand sturen en hulp bij planning. Gevoel is om 

wel door te gaan. Tot januari 2016. 

- Sectie dans: Wedstrijden Oost 13 februari dans wedstrijd in Almelo D en C sel en dames:  

- 23 december in de Tamboer, optreden Disney Event: 6-9 jaar van grietje, 9-12 jaar van 
Jolien en de D en C selectie doen hier aan mee. 

- 16 januari 2016 koffiedans ochtend in de Magneet. 
- 19 maart Dance 2 Demo Emmen dames. 
- 2 april D en C sel en evt. dames voorronde NK. 
- 16 april dames dans wedstrijd (nog overleggen met de groep) voorronde NK. 
- 8 april dans demo in Meppel (vrijdagavond). 
- 11 juni de Tamboer. 
- Tussendoor staan nog de Jessie danst dagen gepland om te scoren, later bekend 

wanneer. 
- Wanneer je op Google kijkt dan staan wij als laatste in de rij voor dans bij Olympia en Top 

fit bovenaan. Wij kunnen dit aanpassen door iets in de website aan te passen (dat zou fijn 
zijn!!!!) 

- Seizoen 2016-2017 denken aan B-selectie te starten i.v.m. meiden die 16 jaar e.o. zijn en 
door willen. Onderzoeken. 

- Een paar dames en meisjes gaan naar Head Spin in Kampen 14 november. Workshop. 
- Marjoleine: er mag dansles gegeven worden op school Johannes Calvijn, 1 keer. Op een 

vrijdag. Geen vergoeding. 
- Kleding: Gradus van Goor. Showdans kleding hangt in zwembad. We zoeken ruimte waar 

het opgeslagen kan worden. 
- Vergadering uitvoering: thema Olympia got talent. 
- Geluidsinstallatie staat bij Adrie in de gang: naar de Zuiderbreedte? Ja is goed. 
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9. Nieuwsbrief KNGU en Gymsport.nl 
- Gymssport hebben we al een tijdje niet gezien. 
- Brief bondsbestuur. Bondsraad heeft de contributie verhoging niet goedgekeurd. Er 

worden geen oorzaken genoemd in ‘excuus’ brief. Er wordt te weinig bezuinigd.  
- Wij kunnen wel aangeven dat we bedenkingen hebben over de brief. Te globaal. Dick en 

Adrie gaan wat op papier zetten. 
- Vergadering (5 november) Leek DSP, afkoopregeling wedstrijden. Risico’s liggen bij de 

clubs. Staat wel op papier. Voor alle wedstrijden krijgen de clubs hetzelfde bedrag. 
 
10. Tijdpad beleidsplan 
- Volgende keer. Ledenverhoging. 
 
11. Groep vormen arrangementen contributie 
- Marjoleine, Dick komen t.z.t. met voorstel. Dick gaat Helma ook vragen voor deze groep. 
 
12. Grootte van de groepen 
- Adrie heeft een overzicht gestuurd van de grootte van de groepen en assistenten. 
 
13. Assistenten op de gymgroepen 
- Adrie heeft een lijst met de assistenten op de groep en stuurt die mail naar Marjoleine. 
- Het voorstel is om Selma toch aan te stellen als assistent (assistent leider2). 
 
14. Uitkomsten VSK op kamp 
- Blijft staan. 
 
15. Protocol overlijden lid 
- Blijft staan. 
 
16. Agendapunten vanuit beleidscommissie  
- Lijst van aftredende bestuursleden: Marjoleine aftredend 2016. 
- Voorbereiding gecombineerde vergadering 18-11: moet die doorgaan? Niet vergaderen 

om het vergaderen. Doel: inspraak in de vereniging en een onderwerp. We besluiten dat 
de vergadering niet door. 

- Bespreken voortzetten master trend weken. 
 
17. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 

18. Jaarplanning  
- 18 november: gecombineerde vergadering. Gaat niet door. 
- 21 november: Bestuursuitje. 
- 28 november: Sinterklaas activiteit JB. 
- 12 december: Onderlinge wedstrijden. 
- 2 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie bij ??? 
 

19. Sluiting 
- Adrie sluit af met een avondlied, een lange dag voorbij. 
 

Volgende vergadering 
- Woensdag 9 december 19.30 bij Marjoleine, opening door Adrie. 
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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. Een brief naar bond hierover. 

Adrie 

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

Adrie 

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

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

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

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

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

Linda 

813 4-11-15 Toestemming foto’s op het aanmeldingsformulier. Beleidscommissie 

814 4-11-15 Tegenpresentatie AH actie: Jolien mailen hierover Linda 

815 4-11-15 Mailen dat het  stagelopen van Mirjam Bloema akkoord  is. Linda 

816 4-11-15 Clubkascampagne, leuk bedrag! Controleren of het bedrag 
binnenkomt. 

Marjoleine 

817 4-11-15 Doorgeven aan het JB dat de propaganda van het JB ook naar 
het bestuur en redactie gestuurd moet worden. 

Kimberly 

818 4-11-15 Evert vragen om voorbeelden van websites die hij gemaakt 
heeft en doorsturen naar de rest van het bestuur. 

Adrie 

819 4-11-15 Verdeling Gymsport: Helma vragen om de lijst. Dick 

820 4-11-15 VSK – gaan we ons nog opgeven? Ja, we melden ons aan. Linda 

821 4-11-15 Wanneer je op Google kijkt dan staan wij als laatste in de rij 
voor dans bij Olympia en Top fit bovenaan. Wij kunnen dit 
aanpassen door iets in de website aan te passen (dat zou fijn 
zijn!!!!) 

Kimberly 

822 4-11-15 Seizoen 2016-2017 een B-selectie dans op starten voor 
meiden die 16 jaar e.o. zijn? 

Adrie 

823 4-11-15 Brief bondsbestuur. Een brief opstellen over de bedenkingen 
die we hebben. 

Adrie, Dick 

 


