
Bestuursvergadering 9 maart  2016 

Notulen van de bestuursvergadering 

 

Datum: woensdag 9 maart 2016 

 

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

Slochteren, Rachel van Huizen en Jedidja Kappers. 

Afwezig:  --  

 

1. Opening en mededelingen 

- Adrie opent de avond met een stukje ‘tijden van onze onrust’. Alleen de liefde blijft! 

- Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. 

 

2. Aanvulling agenda 

- Geen. 

 

3. Notulen van 10 februari 2016 

- Marjoleine kreeg een bedrag van € 240,- gestort van de KNGU. Dit is inderdaad voor Lonneke 

omdat ze mensen heeft begeleid. 

- In protocol overlijden lid moet nog een extra gedeelte over het overlijden van ereleden. 

- Bij Olympia worden eigen pakjes gedragen tijdens trainingen. Deelnemers van Meppel hebben 

tijdens de laatste wedstrijd eigen pakjes gedragen. 

 

Actiepunten: 

810, 828, 831, 834, 835, 843, 844, 845, 846, 848  eraf 

828 Degene die had aangegeven te willen helpen met de website/facebook/twitter zag dit toch 

 niet zitten. 

834 Cupcake activiteit plannen in het najaar? Kimberly overlegt met JB. 

848 De openbare lessen gaan i.o.m. de leiding wel door. 

 

4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 

Nr.    Van     Datum       Onderwerp       DB 

1 Mariëlle 13-02 Notulen JB vergadering etc.  

2 Kimberly 16-02 Reactie JB  

3 Malou 17-02 Bondsraadvergadering  

4 Mevr. Leegte 18-02 Vlag Olympia Adrie, Linda 

5 Miranda Knol 20-02 Leerlinge op selectie, Sophie vd Berg 

zit ook alleen op selectie. Gegevens van 

het meisje vragen en overleggen met 

selectie trainer van Meppel. 

Linda 

6 Monique 23-02 Notulen redactie  

7 Malou 24-02 Agenda bondsraadvergadering  

8 Trudy 25-02 Brief (beweegdiploma) voor ouders 

(ook op website?) 

Ja/nee? 

9 Steenbergerpark 

Leeft 

25-02 Demo 03-07, is op zondag  

10 Directeur KNGU 24-02 Verbetering dienstverlening KNGU Adrie, Dick 

11 Malou 26-02 Extra terugkoppeling bondsbestuur  

12 Sportief Hoogeveen 26-02 Bus tijdens ronde van Drenthe  
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13 Dick 27-02 Jaarverslag act. Secretariaat, 

opmerkingen doorgeven 

 

14 Trudy 2902 € 5,-- beweegdiploma, is binnen  

15 Marjoleine 02-03 Financieel jaarverslag  

16 Rieky 04-03 Week van het sportplezier, filmpjes 

kunnen ingestuurd worden. 

 

17 Marjoleine 07-03 Fin. Jaarverslag JB  

18 Nettie 07-03 Opzeggen kledingcommissie  

 nagekomen    

 Mariëlle  Jaarverslag jeugdbestuur  

 

5. JB 

- Vrijdag (11-3) is de volgende JB-vergadering. Daar is een nieuw meisje bij aanwezig, Nicole. 

Lieke Gruppen is bij de vorige vergadering geweest. Michelle is er bij de volgende vergadering 

bij. Het JB moet wel rustig aan doen met eventuele nieuwe leden. Niet te veel druk erop leggen. 

- Lonneke probeert echt meiden te motiveren voor het JB. 

- Ondersteuning van Kimberly en Lonneke is de komende tijd echt nog wel nodig. 

 

6. Redactie Clubblad 

- Femmie van Achteren stopt met bezorgen. Is erg ziek. Heeft vanaf 1993 clubbladen bezorgd, 

heeft ook in de redactie gezeten. 27 jaar lid. Grote bos bloemen namens redactie en bestuur. 

- Jaarverslag zou Michel maken. Rachel heeft contact met Michel hierover. 

- Garrit niet bekent wat er aan de hand was, waarom niet geplaatst. 

- Adrie: Notulen: Marjoleine maakt nu de bezorglijsten van de clubbladen. Ze heeft de 

ledenadministratie niet overgenomen van Helma. 

- De groenteboer die adverteert is er niet meer. Advertentie moet uit het clubblad. 

 

7. Website/PR 

- Is in ontwikkeling.  

 

8. Mededelingen 

Voorzitter: 

- Openbare lessen: Maart wordt wel heel kort dag. Binnen een week niet te realiseren. Moet dan 

naar april. 11 tot en met 15 april. De groepen tot en met groep 8. Linda schrijft stukje voor 

clubblad. Leiding op hoogte brengen. Linda en Bianca (zwangerschapsverlof) zitten in de 

commissie. Schema bezoekuren. Briefjes op de lessen. 

- Hoogeveen weet niet dat Olympia ook een dansafdeling heeft. Over nadenken hoe te 

promoten. 

- Op website staat dat Olympia niet verder gaat dan de derde divisie. Staat dat ook in het 

beleidsplan? De beleidscommissie gaat er naar kijken. Linda vraagt Helma het van de website te 

halen. 

- Voorzitter en penningmeester van de KNGU treden terug. 

Secretariaat: 

- Trudy wil uitreiking beweegdiploma verplaatsen van 25 juni naar 18 juni. Is goed. 

- Lipdub is goed ontvangen. Jan Bols ook enthousiast. Was veel werk, wel heel leuk! 

Act. Secretariaat: 

- RWS-c aanstaande zaterdag. Vrijdagavond maar 2 mensen om toestellen klaar te zetten. 

Penningmeester: 

- Geen. 
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Hoofdleider:  

- Ilse heeft groep van Bianca overgenomen. Vond het leuk! 

 

9. Nieuwsbrief KNGU 

- Niets te melden. 

 

10. Punten vanuit de beleidscommissie 

Financieel jaarverslag: bondscontributie aanpassen. 

Jaarverslagen redactie en jeugdbestuur. JB hoeft geen winst te draaien. 

Jaarverslag bestuur. 

Voorstellen commissie onderscheidingen bespreken: commissie, voorstel naar bestuur. 

Bespreken zaalaanvraag gemeente. Is nog niet binnen. 

 

11. Kledingcommissie 

- Nettie: Heeft er geen lol meer in. Krijgt een bedankbrief voor haar inzet.  

Nieuwe pakjes: 

- Leiding hecht wel aan uniformiteit. Voor de hele vereniging? Of alleen voor de wedstrijdleden? 

Eerst de kosten laten bekijken door de kledingcommissie. 

- Tijdelijk mensen uit bestuur in kledingcommissie, nu om voor uitvoering nog nieuwe pakjes te 

kunnen aanschaffen. Daarna mensen zoeken die voor vast in de commissie willen. Linda en 

Dorien willen wel in de commissie. 

- Trainingspakken: een aantal van de leiding heeft aangeven eventueel wel zelf aan een pak mee 

te willen betalen. 

 

12. Aanvulling agenda  

- Geen. 

 

13. Jaarplanning  

- RWS C 12 maart. 

- JAL 20 april, iets extra i.v.m. 110 jarig bestaan? 

Wie het zonnetje? Mailen naar Dick. 

 

14. Sluiting 

- Adrie sluit de vergadering. 

 

Volgende vergadering 

- Woensdag 13 april 2016 19.30 bij Marjoleine, opening door Jedidja. 
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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 

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 

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

3 leiding, ieder 2/3. 

Marjoleine / Adrie 

832 13-1-16 Verdeling Gymsport Dick 

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 

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

examen aanvraagt voor een cursus.  

Adrie 

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

leidersvergadering dan kledingcommissie vragen prijzen uit te 

zoeken.  

Adrie 

850 9-3-16 In protocol overlijden lid moet nog een extra gedeelte over het 

overlijden van ereleden. 

Beleidscommissie 

851 9-3-16 Cupcake activiteit JB plannen in het najaar? Overleggen met JB. Kimberly 

852 9-3-16 Mail naar mevr. Leegte over de vlag Olympia. Linda 

853 9-3-16 Leerlinge op selectie: Gegevens van het meisje vragen en 

overleggen met selectie trainer van Meppel. 

Linda 

854 9-3-16 Femmie van Achteren een bos bloemen aanbieden namens 

redactie en bestuur. 

Rachel 

855 9-3-16 Openbare lessen: 11 tot en met 15 april. Linda 

856 9-3-16 Promotie dansen Olympia Ieder 

857 9-3-16 Op website staat dat Olympia niet verder gaat dan de derde 

divisie. Helma vragen dit van de website te halen 

Linda 

858 9-3-16 Olympia gaat niet verder gaat dan de derde divisie? Staat dat 

ook in het beleidsplan? Dit bespreken. 

Beleidscommissie 

859 9-3-16 Mail naar Trudy over verplaatsen beweegdiploma. Linda 

860 9-3-16 Nettie een bedankbrief sturen voor haar inzet in de 

kledingcommissie. 

Linda 

 


