
Bestuursvergadering 8 juni  2016 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 8 juni 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 
- Linda opent de avond met het gedicht ‘Gezondheid’ van Fedde Nicolai. 
- Grietje heeft borstkanker en de lymfeklieren zijn niet schoon. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 11 mei 2016 
- Een nieuwe radio. De gemeente heeft er een waar we gebruik van kunnen maken. Alleen kan daar 

geen CD in, alleen een USB-stick. Als dat voor iedereen goed is hoeven we er zelf geen één aan te 
schaffen. 

 
Actiepunten: 
858, 868, 874, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 884  eraf 
858 Dat Olympia niet verder gaat dan de derde divisie is van de website gehaald. 
868 Het is niet te vinden of er maar 50 kinderen bij een activiteit (in gymzaal) aanwezig mogen zijn. 
874 De eerste bestelling voor de grote club actie is gedaan. 
De rest blijft staan. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van             Datum    Onderwerp        DB 

1 Lindsy 12-05 Notulen beleidscommissie  

2 Richard Steensma 13-05 Gesprek sportief Coachen, is gepland Linda 

3 Kimberly 13-05 Mail Evert  

4 Lonneke 17-05 Materiaal aanschaffen, is akkoord  

5 Helma 17-05 Derde les korting Marjoleine 

6 Helma 18-05 Opgavenformulier aanpassen  

7 Lonneke 20-05 Assisteren Ella  

9 Helma 23-05 Contributie d-selectie  

10 Jelle Pama 22-05 Achterban overleg 9 juni Leek, mail 

doorgestuurd naar Rudolf en Sabine 

Linda 

11 Afke 25-05 Nieuwsbrief  

12 Rudolf 25-05 Korting jongenspakjes  

13 Henk Dekkers 26-05 Strategie KNGU  

14 Afke 27-05 Assistent opleiding  

15 Monique 31-05 Notulen redactie  

16 Nelleke 26-05 Laatste x assistentencursus, Marjoleine 

is daar heen geweest 

Marjoleine 

17 Grietje 05-06 Mail  
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Nagekomen post 

 Jaap Buys 06-06 Contributie Marjoleine 

 Linda 07-06 1 of 8 oktober bestuursuitje  

 Adrie 07-06 Commissie indeling  

 Jedidja 08-06 JAL, nog aanpassen, de Powerpoint 

toevoegen aan de notulen 

Adrie 

 Adrie 08-06 Beleidsplan   

 
5. JB 
- Afgelopen zaterdag waren de buitenactiviteiten van het JB. Was leuk! Het was wel druk op de 

Hoofdstraat i.v.m. andere activiteiten. 
- Het Frozen feest was ook leuk! Er waren ouders die erbij bleven, dat was niet zo’n succes. 
- Alleen de BBQ komt nu nog. Iemand van het JB zou contact met Linda hierover opnemen. Lieke 

maakt de uitnodiging. 
 
6. Redactie Clubblad 
- Is al bekend wie van het bestuur naar de redactievergadering komt? Nee nog niet. 
- Mevrouw Hadderingh (is 84 jaar) heeft 35 jaar het clubblad bezorgd. Is zij ster lid goud? Actiepunt: 

Wie is er ster lid, erelid, etc. Dit gaan we uitzoeken. Katrien (Jazz groep Trudy) hoe lang is zij lid?  
- Rachel gaat bij Helma kijken naar iets van Olympia (een mok of zo) voor mevrouw Hadderingh. De 

bloemen mogen wel wat meer kosten dan de €7,50 die genoemd wordt in het besluitenboek. 
- Het interview met Grietje wordt even uitgesteld. In het kader van de aandacht voor de Jazz nu eerst 

een interview met Jolien. 
- I.v.m. het 110 jarig jubileum (oud) leden interviewen, of leden die al lang lid zijn. 
- Rachel is aan het rondkijken om een studie (therapeutische opleiding) te gaan doen. Als dat 

doorgaat, wil ze nog wel de notulen van de redactie maken, maar niet meer voorzitter zijn. 
- Actief vrijwilligers gaan zoeken. Idee van Kimberly: een sketch maken (tijdens uitvoering laten zien) 

om te laten zien hoe een vereniging zonder vrijwilligers draait. 
 
7. Website/PR 
- Evert is op vakantie. Er is dus geen nieuws. 
 
8. Mededelingen 
Voorzitter: 
- We moeten proberen nieuwe juryleden te krijgen. Cursus begint eind september in Nieuw 

Amsterdam. Actie moet nog voor de vakantie plaats vinden. TD2 in Hollandscheveld in het najaar. 
- KNGU congres 25 juni in Ahoy. Wie kan er naar toe? 
- Trudy heeft op een workshop kleutergym gehouden. Yvonne heeft flyers hiervoor gemaakt. 
- Linda en Sabine hebben met een stand op de ‘van zwanger tot kleutersbeurs’ gestaan. Op de beurs 

konden kinderen gratis geknipt worden en verder kwam er bijna niemand. Er een mailtje achteraan 
sturen, dat we teleurgesteld zijn en benieuwd zijn naar de evaluatie. Adrie stuurt een mail. 

Secretariaat: 
- Is het een idee om met ingang van nieuw seizoen de vergadering vanaf 20:00 uur te doen? Geeft 

iets meer rust, i.v.m. “spitsuur” thuis en lesgeven Marjoleine. Wat vaker een DB vergadering van te 
voren houden. We gaan beginnen vanaf september de AB vergaderingen om 19.45. 

- 29 juni gesprek Sportief Coachen: waar? Hoe lang gaat het duren? Linda mailt en eventueel 
verzetten naar 6 juli. 

Act. Secretariaat: 
-  Zie jaarplanning. 
Penningmeester: 
- Mail over de contributie van de 55+ groep, heeft geen les in mei, juni, juli en augustus. Klopt die 29 

weken? Als Jaap gelijk heeft, wordt het lesgeld aangepast. 
- Jeugdsportfonds: zou een waardebon voor een pakje bij moeten. Het bedrag voor het pakje is ook 

niet duidelijk. Volgens fonds zit het bedrag bij de contributie in. Marjoleine mailt met Dick hierover. 
Hoofdleider:  
- B-selectie heeft Ella Kroezen aangegeven les te willen geven. Ze is assistent al bij het laatste uur. 

Een aanstellingsbrief leidster B-selectie, assistent-leider 2, ze helpt ook al bij Sabine. 
- Sabine heeft vertraging met haar studie opgelopen, daardoor kan ze nog een jaar op de dinsdag les 

blijven geven. 
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- Ilse wil Marjoleine vervangen op dinsdagavond. Ze is nu nog niet capabel om Marjoleine te 
vervangen. Adrie gaat een gesprek met haar hebben over wat er van haar verwacht wordt. 

 
9. Nieuwsbrief KNGU/Gymsport.nl 
- Ze zoeken verenigingen die eerste en tweede divisie willen organiseren. Wij niet. 
- Springwedstrijd heren is een week na de uitvoering. Gaan we niet doen. We zijn nog in 

onderhandeling over een aantal wedstrijden. 
- Oproep voor gym for fun. Niets over gehoord van de sectie 6 tot 9. Adrie vraagt Nelleke hiernaar. 
- 22 juni leidersvergadering bij Maxx. Van 19.30 tot 20 uur een rondleiding bij Maxx. Het bestuur is 

hier ook voor uitgenodigd. 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- Een bijlage goede doelen. Deze doornemen voor de volgende vergadering. 
 
11. Nieuw beleidsplan opstellen 
- Nieuw beleidsplan is vanmiddag door Adrie verstuurd. Voor de volgende vergadering doornemen.  
 
12. Formulier vacatures 
- Volgende keer. 
 
13. Nieuwe kleding Olympia  
- Er is een pas sessie geweest. Er zaten wel leuke pakjes bij. Ze waren allemaal paars. Valt allemaal 

nog niet mee. 
- Van Rudolf ook nog een mail gekregen met een heel verhaal. 
- Ook met de pakken voor leiding is de kledingcommissie nog mee bezig. 
- Voor de volgende vergadering (6-7-16) met een voorstel komen. 
 
14. Aanvulling agenda  
- JAL notulen doornemen en op- en aanmerkingen naar Jedidja mailen. 
- PPP toevoegen aan notulen. 
 
15. Jaarplanning  
- 11 juni Change dansshow in de Tamboer. 
- 18 juni Beweegdiploma in de Magneet. 
- 9 juli Toestelwedstrijden en Gymmiescoremiddag in de turnhal, ’s avonds BBQ. 
- 10 september Hoogeveen Sport Hoofdstraat. 
 
16. Sluiting 
- Adrie sluit de vergadering met een stukje ‘Uw vrede is liefde voor alle mensen’. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 6 juli 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 

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 

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 

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

Linda 

883 11-5-16 Acro- en springgroep van Olympia zijn niet te vinden op kngu.nl. Linda 
gaat dit aanpassen. 

Linda 

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

886 8-6-16 Een nieuwe radio aanschaffen, of die van de gemeente gebruiken? Adrie 

887 8-6-16 Uitzoeken wie er allemaal ster lid, erelid, etc. is.  ? 

888 8-6-16 Op- en aanmerkingen over notulen JAL mailen naar Jedidja. 
Powerpoint toevoegen aan JAL notulen. 

Ieder 
Adrie 

889 8-6-16 Werven nieuwe juryleden. Ieder 

890 8-6-16 Mailen naar de ‘van zwanger tot kleutersbeurs’. Aangeven dat we 
teleurgesteld zijn en benieuwd zijn naar de evaluatie. 

Adrie 

891 8-6-16 Jaap mailen over de contributie van 55+ groep. Marjoleine 

892 8-6-16 Jeugdsportfonds hoe gaat dat in z’werk. Dick 

893 8-6-16 Ella Kroezen een aanstellingsbrief leidster B-selectie sturen. Linda 

894 8-6-16 - Een gesprek voeren met Ilse over lesgeven op de dinsdagavond. Adrie 

895 8-6-16 Oproep voor gym for fun. Niets over gehoord van de sectie 6 tot 9. Na 
vragen bij Nelleke. 

Adrie 

896 8-6-16 Een voorstel voor de nieuwe kleding voor 6-7-16 Kledingcommissie 

 


