
Bestuursvergadering 11 mei  2016 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 11 mei 2016 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Kimberly van Slochteren, Rachel 

van Huizen en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Dick Groote. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Marjoleine opent de avond met ‘Ik zal er zijn’, een lied van Sela. 
- We hebben een rouwkaart gekregen van Femmie van Achteren. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 13 april 2016 
- Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 
851, 852, 854, 861, 862, 864, 865, 867, 869, 870, 871, 872  eraf 
851 De cupcake activiteit JB wordt meegenomen met de planning voor het nieuwe seizoen. 
867 Wedstrijd voor regio organiseren: RWS-B, in februari of maart of toestelfinale RWS-A en B. 
De rest blijft staan. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van             Datum    Onderwerp        DB 

1 Verenigingsmonitor 14-04 Vragenlijst Adrie 

2 Henk Dekkers 14-04 Bijeenkomst strategie KNGU, Adrie en Dick 
gisteren heen geweest 

 

3 Grietje 18-04 Opzetten b-selectie  

4 Leny Oostenveld 19-04 Hoogeveen Sport, ingeschreven Linda 

5 Helma 20-04 Grote Clubactie, wie uit bestuur wil dit doen. 
Adrie gaat met Helma bespreken wat er 
gedaan moet worden. De eerste bestelling 
alvast doen. 

Adrie 
 
 
Linda 

6 Helma 21-04 Hulp aangeboden, Linda mailt Linda 

7 Trudy 22-04 Ouderavond Het Palet 31 mei  

9 Afke 26-04 Nieuwsbrief  

10 Lianne 26-04 Extra bondsvergadering, 18 mei  

11 Richard Steensma 29-04 Sportief Coachen  

12 Monique 29-04 Notulen redactievergadering  

13 Selma 02-05 Pr  buitenactiviteit + notulen  

14 Topsport Noord 06-05 Benefiettoernooi 28-05  

 Nagekomen:    

1 Gert Jan Remmelts 10-05 Spek de clubkas, advertentie uit clubblad  

2 Linda 10-05 Rouwkaart overlijden Femmie van 
Achteren. Adrie en Dick gaan naar de 
begrafenis. 

 

3 Lonneke 10-05 Radio, moet cd’s kunnen afspelen, van geld 
GCA 

Adrie 
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5. JB 
- 26 april vergadering: Selma, Michelle, Lieke, Mariëlle waren aanwezig. 
- Vossenjacht: het bestuur is gevraagd of ze vos willen zijn. 
- Selma gaat de buitenactiviteit organiseren voor school. Misschien wil ze in JB. 
- Melanie gaat de jaarplanning maken. 
- Ze gaan samen met Marjoleine kijken naar de financiën, hoeveel euro vragen per activiteit. 
 
6. Redactie Clubblad 
- Rachel gaat Gerda vragen om (naast Frans Visbeen) ook clubblad koerier te willen worden. 
- Advertentiemappen zijn nog niet uitgedeeld. Rachel hoopt dat Marjan Hoogeveen dit wil gaan doen. 
- Willem Voerman gaat stoppen als koerier. Hij krijgt een bon van €25 en een kaart. 
- Rachel wou de komende JB vergadering bezoeken. Dit heeft nu nog geen zin met alle wisselingen 

etc. Dit bezoek in het najaar plannen. 
- Iemand van bestuur aanwezig bij de redactievergaderingen. Dit gaan we vanaf september doen. 
- Kimberly wil wel structureel het stukje van het bestuur voor het clubblad schrijven. 
- Rachel vraag Michel het Infonummer vorig jaar naar Adrie sturen in Word. 
- De promotie van de buitenactiviteiten van het JB op 4 juni moet in het clubblad. 
- 11 juni: Change in Tamboer. Het stukje moet de dans zelf maken. 
- Dans meer promoten in het clubblad. Jazz in het zonnetje. Rachel gaat Grietje interviewen. 
- Olympia heeft de laatste tijd een paar keer in de krant gestaan! 
- Advertentie Offerein aanpassen en een stukje erover in het clubblad. En iedereen bedanken die 

Olympia hiermee gesteund heeft. 
 
7. Website/PR 
- Evert heeft gemaild dat hij nog niet veel aan de website heeft kunnen doen. Het zou mooi zijn als de 

website met de uitvoering klaar zou zijn. 
- Kimberly is bezig met het ontwikkelen van een huisstijl en heeft ons de eerste ontwerpen laten zien.  
 
8. Mededelingen 
Voorzitter: 
- Adrie is gebeld door iemand van Maxx-sport. Gesprek gehad over eigen accommodatie. Eventueel 

de vergadering in juni bij Maxx houden. We gaan dit onderzoeken en een plan van eisen opstellen. 
Adrie maakt een mail naar de leiding hierover. 

- Gisteren zijn Adrie en Dick naar Heerenveen geweest, presentatie nieuw beleidsplan KNGU. Grote 
verandering is dat ze ‘vraag gestuurd’ gaan werken. De website in de gaten houden. Wat betekent 
de verandering voor ons? 

- Eigenlijk zou iemand anders dan Adrie en Dick naar de vergadering ‘moeten’ gaan. Marjoleine wil 
haar best doen om de volgende keer ook mee te gaan. 

- Er is een te grote afstand tussen het bondsbureau en de besturen van de verenigingen. 
Secretariaat: 
- Wanneer starten met sportief coachen? Eerst een vergadering met het bestuur. Die nog plannen 

voor de zomervakantie. Voorstel om de eerste vergadering op 29 juni te houden. 
- Wie maakt de commissie indeling 2016-2017? Voorstel om een mail te sturen dat iedereen zich kan 

aanmelden, 1ste, 2de , 3de keus. Adrie stelt een mail op. 
Act. Secretariaat: 
-  Geen. 
Penningmeester: 
- Geen. 
Hoofdleider:  
- Annouk is per 1 mei gestopt met de donderdagavond. Ze geeft nog wel les op vrijdag. Judith wil het 

laatste uur doen. Eerste uur kan Judith wel alleen met eventueel een assistent. Er heeft zich nog 
niemand gemeld voor de B-selectie. 

- Zaalaanvraag moet deze week de deur uit. Adrie gaat met Grietje bellen over de B-selectie. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU/Gymsport.nl 
- Kijken of de acro- en springgroep van Olympia ook goed te vinden zijn op kngu.nl. Turnen/gym en 

jazz hadden we al eerder bekeken en zijn goed te vinden. 
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10. Nabespreken JAL (actiepunten vaststellen). 
- Geen opvallende dingen. Liep allemaal goed. 
- In de pauze erover gehad dat het handig is om een afstandbediening of een optische muis te 

hebben, of een  langer snoer van laptop naar beamer. 
- Adrie heeft de volgende dag bloemen naar Helma en Monique gebracht. 
 
11. Nieuw beleidsplan opstellen 

- Adrie mailt het nieuwe beleidsplan, we spreken het de volgende vergadering. 
- Actiepunt beleidscommissie: Richtlijnen jubilea bekijken. 
 
12. Formulier vacatures 
- Volgende keer. 
 
13. Nieuwe kleding Olympia  
- De nieuwe kleding moet tijdloos zijn. 
- De trainingspakken willen ze graag met de toestelwedstrijden introduceren. Een officiële offerte 

aanvragen? 1 shirt krijgen ze erbij, een extra shirt moeten zelf betaald worden. 
- We willen geen reclame op trainingspakken van de leiding. 
- Liefst een pak zonder capuchon en het moet na te bestellen zijn. 
- De herenpakjes moeten een stuk goedkoper dan nu gemaild is. 
 
14. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 
15. Jaarplanning  
- 21 mei Toestelfinales RWS-A/B in Dalen. 
- 28 mei RWS-C in Smilde 
- 4 juni Buitenactiviteit en Vossenjacht JB 
- 11 juni Change dansshow in de Tamboer 
- 9 juli Toestelwedstrijden en Gymmiescoremiddag in de turnhal 
- 10 september Hoogeveen Sport Hoofdstraat 
 
16. Sluiting 
- Adrie sluit de vergadering met een gedicht van Hans Bouma, ‘Een gedicht ben je’. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 8 juni 2016 19.30 bij Marjoleine, opening door Linda. 
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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 Junior assistentencursus moet minimaal 20 deelnemers hebben. 
Vergoeding van € 60,- per dagdeel voor de leiding. Meerdere leiding 
dan 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 

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 

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

Adrie 

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

Beleidscommissie 

868 13-4-16 Uitzoeken of er echt maar 50 kinderen naar binnen mogen bij een 
activiteit. Staat niet in de voorwaarde. 

Adrie, Marjoleine 

874 11-5-16 Grote Clubactie, wie uit bestuur wil dit doen. Adrie gaat met Helma 
bespreken wat er gedaan moet worden. De eerste bestelling alvast 
doen 

Adrie 

875 11-5-16 Karin de Vries mailen over de aangeboden hulp ( bestuurszaken, 
jurylid). 

Linda 

876 11-5-16 Gerda vragen om clubblad koerier te willen worden. Rachel 

877 11-5-16 Willem Voerman bedanken met een bon van €25 en een kaart. Rachel 

878 11-5-16 Michel vragen Infonummer vorig jaar naar Adrie te mailen in Word. Rachel 

879 11-5-16 Advertentie Offerein aanpassen en een stukje erover in het clubblad. 
En iedereen bedanken die Olympia hiermee gesteund heeft. 

 

880 11-5-16 Een mail naar de leiding over een eigen accommodatie bij Maxx. Adrie 

881 11-5-16 Een mail te sturen dat iedereen zich kan aanmelden, 1ste, 2de , 3de 
keus voor de commissie indeling 2016/2017 

Adrie 

882 11-5-16 Grietje bellen over de B-selectie. Adrie 

883 11-5-16 Kijken of de acro- en springgroep van Olympia goed te vinden zijn op 
kngu.nl. 

Adrie 

884 11-5-16 Het nieuwe beleidsplan mailen naar bestuur. Adrie 

885 11-5-16 Richtlijnen jubilea opnieuw bekijken. Beleidscommissie 

 


