
Bestuursvergadering 9 december 2015 

Notulen van de bestuursvergadering 
Datum: woensdag 9 december 2015. 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Dick Groote, Kimberly van 

Slochteren en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Rachel van Huizen (ziek). 
 
1. Opening en mededelingen 
- Adrie opent de vergadering met een stukje uit Romeinen 12. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 4 november 2015 
- Kimberly is bij Helma geweest. Werd gewaardeerd! 
 
Actiepuntenlijst: 
 
728, 754, 805, 806, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 821, 823   eraf 
De rest blijft staan. 
816 Het geld van de clubkascampagne van de Rabobank is binnengekomen. 
817 Kimberly heeft aan het JB doorgegeven dat de propaganda ook aan het bestuur 
 gestuurd moet worden. Dit is misschien niet overgekomen. 
819 Dick heeft de lijst met de verdeling Gymsport van Helma gekregen, moet nog 

aangepast worden. 
821 Boven aan willen staan in Google kost geld. Dit gaan we dus niet doen. We staan nu 

als tiende als je googled op dans Hoogeveen. Een mail naar Grietje en Jolien hierover. 
 

4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van           Datum    Onderwerp            DB 

1 Frank Schuurman 09-11 Sport Try out 21-12, Jolien wil dit doen.  

2 Jorrit Veenstra 10-11 Workshop juryproblematiek  

3 Nelleke 09-11 Juryvergoeding, doen we niet, is opgelost  

4 Lonneke 10-11 Evaluatie springwedstrijden, op agenda 

januari 

Linda 

5 Afke 11-11 Nieuwsbrief  

6 Marije Wolters 17-11 Stukken bondsraadvergadering  

7 Jolien 15-11 Sponsorclicks, doen we niet, mail naar Jolien Linda 

8 Jolien 20-11 Leden Curiestraat  

9 Bianca 14-11 Stand Onderlinge wedstrijden  

10 Afke 25-11 Nieuwsbrief  

11 Helma 28-11 Uitnodiging Grote Clubavond, Dick wil er 

heen gaan en vraagt of Helma meegaat. 

 

12 Berna 25-11 Verenigingsmonitor, moet nog ingevuld 

worden.  

Adrie 

13 Ledenadministratie 30-11 Extra groep Jolien, mag gedeclareerd 

worden, wanneer begonnen met groep? Mail 

naar Jolien 

Marjoleine 

14 Kimberly 30-11 Jeugdbestuur  

15 Nelleke 02-12 Assisteren Marieke de Groote, Nelleke en 

Marieke (assistent 2) een mail sturen. Trudy 

Linda 
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gaat naar diploma uitreiking van Marieke, 

Lieke Gruppen en Michelle Kolk, ook namens 

Olympia, een bloem en een bon van €10. 

Gegevens van de meiden naar Marjoleine. 

16 Leny Oostenveld 07-12 Kennismakingscursussen, Linda heeft al 

reacties gehad van de leiding 

Linda 

 Nagekomen post    

 Linda 9-12 Lijst kerstkaarten, lijst van adverteerders 

moet vernieuwd worden. Volgend jaar in 

september op agenda. 

Linda 

 
5. JB 
- Mandy stopt per direct en heeft zelfs al niet meer geholpen met Sinterklaas. 
- Kerstactiviteit wordt door Debbie Rabbers en Ella Kroezen gedaan. Mariëlle moet de 

activiteit wel coördineren. 
- Zaterdagavond (12 december) weer een vergadering. Kimberly gaat weer heen. 
- Wie wil er echt nog voor gaan? Anders stoppen? 
- Leiding vragen of ze nog mensen weten voor het JB. Nieuwe JB-ers zouden een training 

moeten krijgen. 
 
6. Redactie Clubblad 
- Mail Rachel: Ondanks dat Michel het clubblad 23 november had ingeleverd was het pas 2 

december klaar bij Printjob. Thuisgekomen bij het maken van de stapels zag Monique dat 
lijst 29 een oude lijst was, wat ook zorgde voor vertraging. Zaterdag zijn de koeriers de 
clubbladen op gaan halen en inmiddels denk ik dat iedereen een clubblad heeft 
ontvangen. 

- Verder zijn er geen vragen aan het bestuur. 
 
7. Website/PR 
- Zoals de website nu is, is onduidelijk. Moet overzichtelijk zijn. 
- Telefoonnummers staan nu wel op de website. 
- 2 bestuursleden en Evert er samen naar kijken. Dick en Kimberly gaan er eerst samen 

naar kijken en maken daarna een afspraak met Evert. 
- Bij Fit Beilen hebben ze ook een marktplaats. Leuk idee! 
- Er heeft iemand gereageerd bij aanmelding van haar zoon, dat ze wil helpen met website / 

facebook / twitter. Kimberly mailt haar. 
 
8. Mededelingen 
a) Voorzitter: 

Vergadering met selectieleiding: 

- Voorstel om de vergoeding weer te laten zijn zoals ooit bedoeld: 2 leiding betalen, zijn 

er 3 dan ieder 2/3. Niet iedereen (Annouk) is het daar mee eens. De vergoeding 

duidelijk op papier zetten. 

- 1e groep op de vrijdag is nu te klein (14, zou 24 moeten zijn). Aanvulling is moeilijk of 

we moeten het niveau verlagen. 

- Ook 2x trainen voor de 1e groep op vrijdag. Wie wil lesgeven? Wellicht op de 

woensdag bij de jongste selectie. In januari zitten er 30 bij de jongste selectie. In 

januari opnieuw bespreken. 
- Dick heeft bloemen (foto in de krant) gekregen i.v.m. de dag van de vrijwilliger. 

- Andre Flens, bloemen 35 jaar getrouwd. Adrie brengt de bloemen. 
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b) Secretariaat:  
- Lipdub: Met Grietje en Jolien gesproken. Marjoleine en Linda zijn enthousiast. Dans, acro, 

turnen, alle niveaus. In de voorjaarsvakantie, 2 oefenen in de zaal, 2 keer in de winkel. 
Een goede cameraman/vrouw. Wie nodig je er voor uit? Als er te veel aanmeldingen 
komen, dan loten. In januari moet er een plan van aanpak zijn en briefjes uitgedeeld 
worden. 

- Cheque van ABN-Amro:Uitreiking met fotograaf, Adrie wil ook aanwezig zijn. Dit moet nog 
gepland worden. 

c) Act. Secretariaat: 
- Briefjes voor RWS-c: Nelleke. 
- Onderlinge wedstrijden: loopt allemaal. 
- Adrie heeft een afspraak met Jennifer Kampman volgende week dinsdag (15 december). 
- Elco wil in de beleidscommissie! 
d) Penningmeester: 
- Dick: Michiel de Groote (vader Marieke) wil de contributie-inning gaan doen. Iedereen gaat 

akkoord. Ook vragen voor het bestuur? Moet wel regelmatig contact hebben met 
penningmeester. 

e) Hoofdleider:  
- Springgroep: 

Gesprek met Felicia. Zij zal planning maken zo dat de twee dames, die niet door willen 
gaan met de springgroep, toch voldoende aan hun trekken komen. In januari bekijken of 
de springgroep kan blijven bestaan. 

- Onderlinge wedstrijden: 
Opening; wie wil dat doen? Dick wil dat doen. 
Wedstrijdleiding: Adrie en Ella Kroezen. 

- Bijscholing beweegdiploma: Sabine, Felicia, Danique en Maaike. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU en Gymsport.nl 
- Bondsraad: 

- Verslag van 10 oktober: motie van wantrouwen is verworpen met 9 tegen 7 stemmen. 

In die motie stonden dezelfde punten als die van ons. Vandaar dat Dick en Adrie geen 

brief meer hebben opgesteld. 

- Brief met excuses van het bondsbestuur 

- Bondsraad van 9 december: veel stukken met uiteindelijk toch voorstellen voor 

contributieverhoging oplopend van 7 – 11 euro. Voorstel BB: 4.50 + 2.00 + 4.50 

Zie: http://www.kngu.nl/bondsinformatie/bondsraadsvergadering-9-december-2015 

Wat gaat dit voor ons betekenen? Dit meenemen met het bespreken van de 

arrangementen. Mail in de gaten houden. 

- Nieuwsbrief District Noord: 
- Klaslokaal voor juryleden. Zijn benieuwd hiernaar. 

- Vinden nieuwe leden de club wel? We zijn wel goed te vinden. 

- Univé Gymgala: Er zijn nog kaarten voor het gala op 19 december. 
 
10. Uitkomsten VSK op kamp 
- Volgende keer. 
 
11. Protocol overlijden lid 
- Volgende keer. 
 
12. Waar vindt de Nieuwjaarsborrel plaats? 
- Dick is er niet. 
- Het mag weer bij Adrie en Yvonne. 
- Uitnodigingen: assistenten, JB, juryleden, redactie, kleding, Lindsy, Elco, Helma, leiding, 

Hans, Bruin en Jannie Dekker. 
 
 

http://www.kngu.nl/bondsinformatie/bondsraadsvergadering-9-december-2015
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13. Agendapunten vanuit beleidscommissie  
- Bespreken voortzetten master trend weken: lukt niet meer. Geen leiding voor. 
- Bespreken zoeken naar procedure of aanpak ledenvermeerdering: loopt. 

 
14. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 

15. Jaarplanning  
- 19 december: Kerstactiviteit JB. 
- 23 december: Disney Dance Event. 
- 2 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie bij Adrie. 
- 16 januari: Koffiedans ochtend. 
- 30 januari: Gymmiescore ochtend. 
 

16. Sluiting 
- Adrie sluit af met een stukje vanuit een adventskalender, liederen ter bemoediging ‘Als je 

doet wat nodig is’. 
 

Volgende vergadering 
- Woensdag 13 januari 2016 19.30 bij Marjoleine, opening door 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 

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

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

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 

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

821 4-11-15 Jolien en Grietje mailen over het bovenaan staan in Google. Linda 

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

Sectie dans 

824 9-12-15 Sponsorclicks, gaan we niet doen. Mailen naar Jolien. Linda 

825 9-12-15 Verenigingsmonitor invullen. Adrie 

826 9-12-15 Extra groep Jolien, mag gedeclareerd worden, wanneer 
begonnen met groep? Mail naar Jolien. 

Marjoleine 

827 9-12-15 Kijken naar de website en daarna een afspraak maken met 
Evert. 

Dick en Kimberly 

828 9-12-15 Mail naar iemand die wil helpen met website / facebook / 
twitter. 

Kimberly 

829 9-12-15 De vergoeding duidelijk op papier zetten bij  2 leiding betalen, 

3 leiding, ieder 2/3. 

Marjoleine 

830 9-12-15 Wat betekent de contributieverhoging van de bond voor ons? 
Dit meenemen met het bekijken van arrangementen. 

Marjoleine en Dick 

831 9-12-15 In januari bekijken of de springgroep kan blijven bestaan. ? 

 


