
Bestuursvergadering 10 februari  2016 

Notulen van de bestuursvergadering 

 

Datum: woensdag 10 februari 2016 

 

Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Dick Groote, Kimberly van 

Slochteren 

Afwezig:  Jedidja Kappers, Rachel van Huizen 

 

1. Opening en mededelingen 

- Linda opent de vergadering met het stukje ´Winterochtend´. 

- Jedidja is nog niet hersteld van haar galblaas operatie, het ging al wel iets beter gelukkig. Linda 

gaat donderdagochtend een bloemetje brengen.  

- Rachel heeft griep. 

 

2. Aanvulling agenda 

- Geen. 

 

3. Notulen van 13 januari 2016 

- Marjoleine moet nieuwe materialen opgeven aan de verzekering, daarvoor gaat ze naar Unive 

toe, dat zit aan het Haagje.  

o Nieuwe materialen Magneet 

o Nieuwe materialen Turnhal van Trudy 

o Tafels en stoelen t.w.v. € 1.500,- 

o Geluidsinstallatie 

o Nieuwe laptop doorgeven 

- Beweegdiploma: Adrie heeft van verschillende partijen gehoord dat het wel officieel bekend is 

dat het beweegdiploma € 5,- moet kosten. Alleen Trudy heeft officieel bericht gehad. We 

parkeren dit.  

- Linda stuurt Felicia een mailtje dat ze melding van haar ‘ongeluk’ moet maken bij de 

verzekering. Ze heeft een hersenschudding opgelopen doordat er iemand tegen haar hoofd is 

gevallen bij het over de kast/tafel springen. Kimberly stuurt haar een kaartje.  

- Op dinsdag 23 februari reikt ABN AMRO de cheque uit aan Club Extra. Trudy laat het de ouders 

weten. Adrie gaat heen namens het bestuur.  

- Actiepuntenlijst: 826, 827, 833, 835, 836, 839 eraf 

 

4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 

Nr.    Van           Datum    Onderwerp            DB 

1 Camping bosbad 

Zwinderen 

18-01   

2 Kimberly 19-01 Voorstel nieuwe website  

3 Afke 20-01 Nieuwsbrief  

4 Marjoleine 26-01 Declareren met ijzel  

5 Nelleke 27-01 Activiteitenbriefjes op inlog van website 

ja/nee? 

 

6 Nelleke 04-11 Kosten ass.cursus 1 + declaratie Annelies 

en Nelleke 

 

7 Fonds 

gehandicaptensport 

03-02 Zie agenda  

8 Trudy 08-02 Beweediploma 25-06, Magneet  
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9 Danique 08-02 Assistenten op de groep  

10 Femmie Bosman 08-02 Adv. Assistent gymleider  

 

- Vanwege de ijzel konden de lessen uit veiligheidsoverwegingen niet doorgaan. De leiding kan 

deze lessen niet declareren omdat het overmacht is. In het bedrijfsleven kost dit ook een eigen 

snipperdag. Dit moet opgenomen worden in het besluitenboek. Jedidja voegt dit toe.  

- Linda reageert naar Nelleke dat het een goed idee is dat de activiteitenbriefjes op de inlog van 

de website geplaatst worden.  

- Linda reageert naar Nelleke dat de vergoeding voor de junior assistentencursus € 60,- per 

dagdeel is. Als ze hier samen willen lesgeven dan is het geen probleem dat ze deze vergoeding 

delen.  

- De junior assistentencursus kan nu doorgaan met 12 deelnemers. Per ingang van de volgende 

cursus moeten er minimaal 20 deelnemers zijn wil de cursus door kunnen gaan. Dan is er een 

vergoeding van € 60,- per dagdeel voor de leiding. Als hier meerdere leiding samen wil 

lesgeven dan moeten ze deze vergoeding delen. Dit moet opgenomen in het besluitenboek.  

- Linda mailt naar Danique dat dit akkoord is dat Michelle hierbij assisteert.  

- Linda mailt naar Grietje dat wij vanuit de vereniging niet mee kunnen werken aan de Raak 

dansdemo in de Tamboer omdat het op een zondag is. Uit principe werken wij niet mee aan 

activiteiten op zondag.  

- We moeten bij Gea de Lange terecht voor het verhuur van de sportaccommodaties en niet 

meer bij Anita de Rijker.  

 

5. JB 

- Kimberly neemt contact op met Mariëlle over het organiseren van de cupcake middag en de 

crea avond. Willen ze dit nu wel of niet door laten gaan? Het bestuur wil dit organiseren met 

behulp van het JB. Dorien en Linda willen ook wel helpen. Datum plannen.  

- Mariëlle heeft aangegeven dat ze de jaarplanning hebben aangepast en dat Kimberly daar nog 

een uitleg over zou krijgen, deze is alleen nog niet gekomen.  

-  

6. Redactie Clubblad 

- Redactie heeft volgende week donderdag weer vergadering. 

- Dick heeft al een aantal keer Garriet heen gestuurd, maar dit komt niet in het clubblad terecht. 

Dick vraagt zich af waarom? 

- Marjoleine schrijft het voorwoord voor het clubblad van maart. Inleveren voor 18 februari. 

- Linda schrijft het voorwoord voor april.  

 

7. Website/PR 

- Er is een voorstel gestuurd door Kimberly en Dick 

- Op de site van Fit Beilen kun je op elke pagina haast lid worden. Dat is heel sterk van de 

website. Dit heeft Adrie met Evert besproken.  

- Dick stuurt het voorstel naar Marco Bijl, dan kan hij er nog even naar kijken en aanbevelingen 

geven.  

- Vervolgens nemen we contact op met Evert om het in gang te zetten.  

- Deadline is nieuwe seizoen.  
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8. Mededelingen 

- Voorzitter: 

- Dick en Adrie zijn vorige week naar Heerenveen geweest naar een bijeenkomst op 

uitnodiging van de KNGU. Ging met name over de contributie. Het ging er behoorlijk fel 

aan toe op sommige momenten. Voorzitter is behoorlijk diep door het stof gegaan. Heeft 

zich verontschuldigd en de reden uitgelegd. Verhoging moest er gewoon komen vanwege 

mindere subsidies. Kleuters en senioren die krijgen € 4,50 verhoging. Wat doet de bond 

daarvoor? Het is moeilijk dit te verwoorden naar de leden toe. Ze willen helder krijgen wat 

de KNGU doet voor de gewone verenigingen: verzekeringen, BUMA gelden. Laatste district. 

Er komen samenvattingen van alle districten. In Zuid Holland stemmen voor een eigen 

bond. Communicatie was er niet, terugkoppeling is er niet geweest. Adrie is benieuwd wat 

er nu uit gaat komen. De bijeenkomst was heel nuttig en we hebben onze stem kunnen 

laten horen. Als er binnen 4 weken niets binnenkomt moeten we reageren, 1e week van 

maart.  

- Secretariaat:  

- ABN Amro reikt de cheque uit bij Club Extra. Adrie is hierbij aanwezig. Trudy laat het de 

ouders weten.  

- Act. Secretariaat: 

- Lipdub in de voorjaarsvakantie. Er is nog geen cameraman/vrouw. Een professionele 

man/vrouw wil er geld voor hebben. De opzet is klaar. De muziek kan niet via het centrale 

systeem afgespeeld worden. Mascotte is aanwezig, 20 man personeel. Adrie weet een 

meneer van de kerk die altijd begrafenissen filmt en die vraagt daar € 75,- voor. Hij vraagt 

of deze meneer dit wil filmen. Gymzalen om te oefenen in de middag, materialen 

aanvragen. Wanneer wordt er geoefend? Maandag- en dinsdagavond van 8—10 in de 

Albert Heijn. Maandag is de generale. Dinsdagavond 1 maart is de echte opname. Na 

sluitingstijd. Wordt het ook afgespeeld op de beeldschermen in de Albert Heijn. Pers 

uitnodigen op de dinsdagavond > Linda en Marjoleine.  

- RWS C wedstrijd op 12 maart. Adrie heeft de organisatie in gang gezet. Iedereen die zich 

opgegeven om te helpen heeft via mail een bericht gekregen. Ouders die zich hebben 

opgegeven om te helpen krijgen allemaal een mail toegestuurd. Van de 29 deelnemers zijn 

er maar 6 ouders die zich hebben opgegeven om te helpen. Alle ouders van de kinderen 

hebben daarom een mail gekregen om te vragen voor hulp. Veel reacties zijn dat ze al eens 

vaker hebben geholpen. Het zijn vaak dezelfde mensen die aangeven wel te willen helpen. 

Voor kleinere dingen zullen we wat andere meiden moeten vragen om te helpen. We zullen 

in onze omgeving wat meer mensen moeten mobiliseren. Voor de voorjaarsvakantie moet 

alles rond zijn dan zijn er nog 2 weken de tijd om calamiteiten te voorkomen. Telcommissie, 

verzorging, toestelploeg.  

- Penningmeester: 

- Geen bijzonderheden vanuit Marjoleine 

- Adrie geeft nog inschrijfgelden van de onderlinge wedstrijden aan Marjoleine 

- Rekening aan de bond voor het gebruik van de laptop van Olympia is goedgekeurd is € 

150,- 

- Marjoleine kreeg een bedrag van € 240,- gestort van de KNGU. Waarschijnlijk voor Lonneke 

omdat ze mensen heeft begeleid. Marjoleine vraagt dit aan Lonneke.  

- Hoofdleider:  

- Ilse Dekker vorige week examen afgenomen. Trudy doet aanstaande donderdag met 

kinderen een bloemetje, foto, etc. Adrie vraagt zich af of wij bericht krijgen wanneer er 

iemand van onze vereniging examen gaat doen. Dit is onduidelijk. Vroeger kreeg de 

vereniging een berichtje van de bond dat er een examen is aangevraagd. Wanneer de 

cursus afloopt krijgt Linda wel een berichtje van, maar niet van een examen. Actiepunt: 

Adrie gaat er achteraan hoe dit precies zit? Linda gaat naar de Magneet om het bloemetje 
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uit te reiken aan Ilse Dekker. Overleggen met Trudy, die regelt alles. Adrie heeft Ilse 

gevraagd of ze na de voorjaarsvakantie de lessen van Bianca over wil nemen. Marjolein van 

Dongen wil misschien wel, maar niet elke dinsdag. Die hoopt in mei haar eindles te doen, 

die zit bij TDG.  

- Openbare lessen: de dansafdeling doet hier niet aan mee. Druk met wedstrijden en demo’s. 

Linda heeft bij de volleybal gezien dat ze een vriendjes en vriendinnetjes week hebben. 

Misschien is dit een goed idee? Onduidelijk nu of dit wel of niet door moet gaan? 

Openbare lessen voor de kinderen tot 9 jaar. Mailtje rondsturen naar de leiding om te 

vragen om hun mening. Gaan we dit doen of niet? Adrie stuurt een mailtje met diverse 

mogelijkheden en vraagt naar de mening. Februari wordt het niet meer. Wordt tussen 12 en 

27 maart dan ergens als het doorgaat.  

- Leidersvergadering is op 24 februari.  

 

9. Nieuwsbrief KNGU 

- 20 februari begint er een Leiders 3 cursus in Hoogeveen. Selma misschien via school en 

aangegeven wanneer sluitingsdatum was, Loes, Michelle was te jong. Sophie wilde niet. 

 

10. Punten vanuit de beleidscommissie 

- Nieuwe vergadering aanstaande dinsdag.  

 

11. Uitkomsten VSK op kamp 

- Vriendschap, aanmoedigen, zonnige sfeer, gezien worden, fouten mogen maken, respect, 

aanmoedigen. 

- Meeste kinderen zijn heel tevreden over de sfeer, leiding. 

- Niet gezien worden door de leiding. 

- Sommige kinderen meer aandacht dan anderen. 

- Onprettig dat iemand op de donder krijgt. 

- Onderling spreken over de leiding. 

- Meer vertrouwen bij de ene leiding dan bij de andere. 

- Vervelende gebeurtenis uit het verleden laat een onprettig gevoel achter over de leiding. 

- Gerichte opdrachten aan het begin van de les. 

- Meer uitdaging, meer tussenstapjes. Voorvormpjes voor de kiep bijv.  

- Groep op donderdagmiddag te groot, waarschijnlijk turnhal.  

- Jammer dat ze in groepjes ingedeeld worden en niet zelf bepalen met wie ze in het groepje 

komen.  

- Goed dat ze dit durven uit te spreken. Teken van een veilig sportklimaat.  

- Dit moet besproken worden op de volgende leidersvergadering. Adrie maakt hier een 

agendapunt van. Dan moet er positief coaching ingezet worden. Dit moet doorgezet worden. 

Deze opmerkingen komen daar in terug. Wanneer geschikt moment, welke dag? 

 

12. Evaluatie springwedstrijden 

- Samen oefenen. Een keer afspreken leiding onderling dat er samen wordt geoefend. Betere 

communicatie onderling.  

- Kinderen beter informeren over wanneer ze klaar moeten staan, kwestie van de leiding.  

- Goede leiding. 

- Beter carpoolen, geen half lege auto’s. 

- 1x oefenen op de airtrack is te weinig.  

- Adrie heeft binnenkort afspraak met de landelijke voorzitter productgroep. Dan gaat hij over de 

airtrack spreken. Airtrack geldt voor de hogere niveau’s. Turnhal zitten meer van dit niveau. C 

en B niveau moet hierop springen. Serieus naar kijken of we dit willen, hoe, wat en waar.  
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13. Protocol overlijden lid 

- Is gemaakt. Er moeten alleen nog wat voorbeelden in. Dat wordt dinsdag gedaan. Dan gaat het 

ook rechtstreeks naar de leiding.  

- Groep van Nettie Buist heeft een eigen advertentie geplaatst voor één van hun leden. Dit 

deden ze voor die tijd ook al. Iets meer vaart was daarom prettig geweest.  

- Ook naar de leiding sturen en met ze bespreken. Zodat ze in vervolg van het protocol afweten.  

- Leiding moet bestuur dan ook inlichten. 

- Protocol zal na dinsdag dan opgenomen worden in het geheel en dan gaat het ook naar de 

leiding.  

 

14. nieuwe turnpakjes/nieuwe trainingspakken leiding (Marjoleine) 

- Er is al een paar keer hierover gesproken. Het gaat om de turnpakjes. Vanuit de selecties is de 

vraag het grootst. In de leidersvergadering gepeild of we dit voor de hele vereniging moeten 

doen of dat we alleen een nieuwe turnpakje voor 9 jaar en ouder of alleen voor de selectie of 

we doen helemaal geen turnpakje en iedereen mag een eigen pakje aan doen. Leiding en 

kledingcommissie zit te wachten op besluit bestuur doen we dit wel of niet. Voors en tegen. 

Geen extra kosten, uniformiteit. Op wedstrijden heeft alleen nog Meppel eigen pakjes. Dat is 

niet mooi, je kunt niet zien dat het één vereniging is.  

- Onderzoeken wat de kosten zijn van welk soort pakje. Rekening houden met hoogte en 

accentuering.  

- Voorstel om aan de kledingcommissie te vragen om te onderzoeken wat de mogelijkheden en 

kosten zijn van de 4 genoemde opties.  

- Adrie zet voorstel op papier, dat wordt besproken op de leidersvergadering en dan wordt de 

kledingcommissie gevraagd een begroting te maken van alle scenario’s. Dan kan er een 

gefundeerde beslissing worden gemaakt.  

- Trainingspakken van de leiding wordt ook gevraagd in de leidersvergadering. Fleecevesten zijn 

ook niet fijn. Broeken zitten helemaal niet fijn.  

 

15. Fonds gehandicaptensport collecteweek 

- We hebben niet genoeg vrijwilligers voor onze activiteiten en evenementen. Dan gaat dit ook 

zeker niet lukken. Daarom gaan we dit dan ook niet doen.  

 

16. Aanvulling agenda  

- Geen. 

 

17. Jaarplanning  

- RWS C 12 maart. 

- Jaarverslagen moeten voor 1 maart aangeleverd worden bij Linda.  

- 29 februari t/m 4 maart voorjaarsvakantie. 

 

18. Sluiting 

- Adrie sluit af met het stukje “gebed om vrede”. 

 

Volgende vergadering 

- Woensdag 9 maart 2016 19.30 bij Marjoleine, opening door Dick. 
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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 

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 

822 4-11-15 Seizoen 2016-2017 een B-selectie dans op starten voor meiden 

die 16 jaar e.o. zijn? 

Sectie dans 

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

twitter. Nog reactie afwachten.  

Kimberly 

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

3 leiding, ieder 2/3. 

Marjoleine 

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

832 13-1-16 Verdeling Gymsport Dick 

834 13-1-16 Datum cupcake plannen. Overleggen met JB. Kimberly 

835 13-1-16 Leiding toegang tot website/facebook. Mailen naar Helma en 

Nelleke. 

Linda 

837 13-1-16 PrintJob krijgt korting voor de advertentie. Michel aan PrintJob 

laten vragen hoeveel. 

Rachel 

838 13-1-16 Goede doelen bespreken. Beleidscommissie 

840 13-1-16 Marjoleine moet ook gemachtigd worden bij alle 3 banken. 

Hier een afspraak voor maken. 

Dick 

841 10-2-16 Aan het besluitenboek toevoegen dat wanneer er slechte 

weersomstandigheden zijn en de lessen daardoor niet door 

kunnen geven de leiding dit niet kan declareren i.v.m. 

overmacht. 

Jedidja  

842 10-2-16 Een nieuwe junior assistentencursus moet minimaal 20 

deelnemers hebben wil de cursus door kunnen gaan. Dan is er 

een vergoeding van € 60,- per dagdeel voor de leiding. Als hier 

meerdere leiding samen wil lesgeven dan moeten ze deze 

vergoeding delen. Dit opnemen in het besluitenboek. 

Jedidja 

843 10-2-16 Contact opnemen met Marco Bijl over het voorstel van de 

nieuwe website. Wat vind hij daarvan? 

Dick 

844 10-2-16 Mailen naar Nelleke dat het een goed idee dat de 

activiteitenbriefjes op de inlog van de website komen te staan.  

Linda 

845 10-2-16 Mailen naar Nelleke dat de vergoeding voor de 

assistentencursus € 60, is. Als ze dit willen delen is dit geen 

probleem. 

Linda 

846 10-2-16 Mailen naar Danique dat het akkoord is dat Michelle assisteert.  Linda 

847 10-2-16 Uitzoeken of wij een berichtje krijgen wanneer iemand een 

examen aanvraagt voor een cursus.  

Adrie 

848 10-2-16 Navragen bij de leiding of de open dagen door moeten gaan 

dit jaar. 

Adrie 

849 10-2-16 Voorstel voor nieuwe pakjes op papier zetten, bespreken in 

de leidersvergadering dan kledingcommissie vragen prijzen 

uit te zoeken.  

Adrie 

 


