
Bestuursvergadering 13 april 2016 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 13 april 2016 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Kimberly van Slochteren en 

Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Dick Groote en Rachel van Huizen. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Jedidja opent de avond met een stukje ‘Liefde en tijd’. 
- Vandaag kwam een speciaal bericht van Dick vanuit Engeland: “Gefeliciteerd met het 110 jarig 

bestaan van Olympia!”. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 9 maart 2016 
- Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 
822, 841, 849, 850, 853, 855, 857, 859, 860  eraf 
860 Netty krijgt bloemen tijdens de JAL voor haar inzet in de kledingcommissie. 
De rest van de punten blijven staan 
847 Uitzoeken of wij een berichtje krijgen wanneer iemand een examen aanvraagt voor een cursus 

Volgens de bond zou dat zo moeten zijn. Adrie vraagt na bij Afke. 
854 Femmie van Achteren is gestopt met kuren en gaat snel achteruit. Tijdens JAL gaat er een kaart 

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

1 Rieky v. 
Sterkenburg 

 De week van het sportplezier, filmpjes insturen. 3 
ringenstellen, synchroon Marjoleine gaat vrijdag 
filmen 

Marjoleine 

2 Directeur KNGU 11-03 Verbetering dienstverlening  

3 Afke 16-03 Nieuwsbrief  

4 Jolien 18-03 Groepen Booijenverlaat, Budo zit de hele 
woensdagmiddag/avond daar. Kan dus niet. Mail 
naar Jolien. 

Adrie 

5 Partou 18-03 Uitnodiging ouderavond  

6 Marjoleine 22-03 Open avond Acro-gym: leuk op de voorpagina! 
14 extra deelnemers en 2 kijkers 

 

7 Lindsy 22-03 Punten bestuursvergadering  

9 Lindsy 22-03 Notulen beleidscommissie  

10 Monique Pekel 29-03 Notulen redactievergadering  

11 Trudy 30-03 Stage SKO  

12 Henk Dekkers 31-03 Stukken bondsraadvergadering 26! Adrie gaat 
bellen. Verslag van de districten mistten op die 
van Zuid-Holland na 

Adrie 

13 Rieky 01-04 Wetswijziging  

14 Helma 01-04 Briefje selectie dans. Voor de Jazz selectie moet 
hetzelfde gelden als voor turnselecties. 

Adrie 

15 Afke 06-04 Nieuwsbrief  

16 Adrie 06-04 Beurs Small Steps, 28 mei, Sabine kan, als 
Trudy kan, gaat zij ook. Linda kan ook. Voucher 
voor in de goodiebag 

Linda 
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17 Gymsport.nl 07-04 Gymsport.nl congres Adrie 

18 Jedidja 10-04 Deelname commissie toestelwedstrijd: Adrie met 
Selma, Jolanda vragen of ze nog wil. 

Adrie 

19 Nelleke 11-04 Assistenten (2x mail), bedankbriefje voor 
degenen die stoppen. Marieke de Groote 
aanstellingsbrief. Beleidscommissie: hoe lang 
iemand lesgegeven moet hebben en hoeveel ze 
krijgen als ze stoppen. 

Linda, 
 
beleidscommissie 

20 H. van der Meij 10-04 Aansprakelijkheid bestuurders Adrie 

21 Marjoleine 12-04 Gift goede doel (Grietje) beleidscommissie 

 
5. JB 
- Kimberly wist niet dat er afgelopen zaterdag eigenlijk een vergadering gepland was. Deze is niet 

doorgegaan. Het is stil op de radar. 
- De filmavond 19 maart: 45 kinderen. Adrie is er geweest. Was wel iets geweest dat een meisje er 

niet in mocht, maar omdat anderen niet kwamen mocht ze toch naar binnen. Adrie en Marjoleine 
zoeken uit of er echt maar 50 kinderen naar binnen mogen bij een activiteit.  

 
6. Redactie Clubblad 
Punten van via de mail Rachel: 
- Ik heb gehoord dat Willem Voerman eigenlijk wil gaan stoppen als koerier en Dick heeft gevraagd 

dit over te nemen. Dick vragen als hij terug komt. 
- Gerda Metselaar heeft tegen mij gezegd een paar maanden terug dat ze wel koerier voor het 

clubblad wil zijn, als dat nodig is. 
- Ik vind het mooi dat Dick deze taak op wil pakken, maar we kunnen ook Gerda hiervoor vragen. 
- Ik ben bij rijschool Roanco langs geweest met de factuur van dit seizoen. Ik trof niemand thuis. Een 

paar keer gebeld, een keer contact gehad, maar kwam het telefoontje niet gelegen, andere keer 
weer gebeld, geen respons. Ik heb toen maar een mail gestuurd, geen reactie op gehad. Het is 
lastig om contact te krijgen en via de mail heeft niet mijn voorkeur. Vraag aan de penningmeester of 
hij doorwil geven als Roanco betaald heeft. En misschien nog tips hoe ik hier mee om kan gaan? 

- We missen iemand van het bestuur op de vergaderingen. Sommige info is niet zo bekend bij ons, 
b.v. wijzigingen van data. We zijn een klein clubje en iemand die verstand van gym heeft en wil mee 
denken met ons, zou een welkome aanvulling zijn voor de redactie. 

- Wie schrijft de bestuurspagina voor mei? Dat staat mij zo niet bij wie dat gaat doen. Kimberly gaat 
een stukje maken en vraagt wanneer de redactievergadering is. 

 
7. Website/PR 
- Evert is bezig met het de punten waar de website aan moet voldoen. Afwachten waar hij mee komt. 
 
8. Mededelingen 
Voorzitter: 
- We moeten ons aan gaan melden voor het VSK (Sportief coachen). Linda gaat ons aanmelden via 

het aanmeldingsformulier. Voorkeur voor een avond is woensdag. 
- Adrie zoekt uit hoe lang Wieger Jonker in het bestuur heeft gezeten. Dit is 23 jaar. 
Secretariaat: 
- In het jubileumjaar gebak (halve tompouce) van de Hema met logo. €10 voor 12. Leuk idee! 4 x 12 

bestellen door Marjoleine. 
- Vraag aan secretariaat: Graag eerder de mail met vergaderstukken aanleveren i.v.m. het 

voorbereiden. 
Act. Secretariaat: 
- Volgende week PK in Peize.  
- JOGG: 3 mei activiteit, beweegplein Trudy en Sabine gaan dit doen. Is voor leeftijd 0 tot 4 jaar. 
- De meivakantie staat nu goed in de agenda in clubblad. 
Penningmeester: 
- Geen. 
Hoofdleider:  
- Vorige week zijn de assistenten Jazz geslaagd. Kimberly was aanwezig tijdens openbare les en 

heeft de bloem uitgereikt. 
- B-selectie Jazz: Er mag uitbreiding komen. 
- Aanvraag zalen moet voor 13 mei gebeuren. 
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- Ella Kroezen: Als het een stageles is krijgt ze niet betaald. De andere uren wel. 
- Annouk wil met de donderdag stoppen na de meivakantie. Er is al een mail naar alle leiding 

gestuurd. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU 
- Wedstrijd voor regio organiseren: RWS-B, in februari of maart of toestelfinale RWS-A en B. 
 
10. Punten vanuit de beleidscommissie 
- Zie punt 11. 
 
11. Nieuw beleidsplan opstellen 

- Bezig met pestprotocol (VSK). 
- Waarom gaat iemand van gym etc, af? 
- Begeleiden van het kader. 
- Te kleine groepen. 
- Promotie dans. 
- Flyer. 
 
12. Formulier vacatures 
- Volgende vergadering. 
 
13. Jaarverslagen JB, Redactie en Bestuur  

- Linda loopt het jaarverslag van het bestuur nog even door. 
- JB jaarverslag: zijn wel kritisch op zichzelf! 
- Redactie, activiteitensecretariaat, financieel jaarverslag niet op website. 
- Alleen financieel jaarverslag op tafel. Marjoleine print een aantal exemplaren. De definitieve versie 

mailt Marjoleine nog. 
- Bondscontributie wordt niet apart vermeld in het financiële jaarverslag. 
- Derde groep korting gaat eraf. Derde schoolgaande kind korting blijft. 
 
14. Agenda JAL + notulen vorig jaar  

- Agenda wordt iets aangepast. Adrie mailt deze naar Linda. 
 
15. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 
16. Jaarplanning  
- 20 april JAL. 
- 18 juni Uitreiking beweegdiploma. 
- 10 september Hoogeveen Sport, had al in de planning van 2015-2016 moet staan, omdat het zo 

vroeg in het seizoen is. 
- 29 oktober uitvoering in Activum. 
Jaarplanning 2016-2017: Op een rijtje hebben wat we allemaal organiseren. Dan kan de leiding 
aangeven wat ze willen organiseren. 
 
17. Sluiting 
- Adrie sluit de vergadering met een stukje van Toon Hermans ‘Geluk’. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 11 mei 2016 19.30 bij Linda, opening door 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 

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 

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 nog gemachtigd worden bij 2 van de banken. Dick 

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 vraagt Afke. 

Adrie 

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 

854 9-3-16 Femmie van Achteren een bos bloemen aanbieden namens 
redactie en bestuur. Linda mailt Rachel over de bloemen 

Rachel 
Linda 

856 9-3-16 Promotie dansen Olympia. Ieder 

858 9-3-16 Olympia gaat niet verder gaat dan de derde divisie? Staat dat 
ook in het beleidsplan? Dit bespreken. 

Beleidscommissie 

861 13-4-16 Jazz in Booijenverlaat: Kan niet, de Budo zit de hele 
woensdagmiddag/avond daar. Mail naar Jolien. 

Adrie 

862 13-4-16 Met Grietje bespreken dat voor de Jazz selecties dezelfde 
regels rondom betaling gelden als voor turnselecties. 

Adrie 

863 13-4-16 Selma vragen voor de commissie toestelwedstrijd en Jolanda 
vragen of ze nog in commissies wil, 

Adrie 

864 13-4-16 Mail aansprakelijkheid bestuurders: Adrie vult in. Adrie 

865 13-4-16 Marieke de Groote een aanstellingsbrief mailen. Linda 

866 13-4-16 Hoe lang moet iemand assistent geweest zijn en wat krijgen ze 
als ze ermee stoppen. 

Beleidscommissie 

867 13-4-16 Wedstrijd voor regio organiseren: RWS-B, in februari of maart 
of toestelfinale RWS-A en B 

Adrie 

868 13-4-16 Uitzoeken of er echt maar 50 kinderen naar binnen mogen bij 
een activiteit. 

Adrie, Marjoleine 

869 13-4-16 Dick vragen of hij koerier wil worden.  

870 13-4-16 Contact met Rachel over redactievergadering en over 
bestuurspagina. 

Kimberly 

871 13-4-16 Aanmelden voor het VSK (Sportief coachen) via het 
aanmeldingsformulier 

Linda 

872 13-4-16 Ella Kroezen mailen dat ze geen vergoeding krijgt als het een 
stageles is. 

Linda 

 


