
Bestuursvergadering 14 september  2016 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 14 september  2016. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries,  Dick Groote, Kimberly van Slochteren, Rachel van 

Huizen en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Marjoleine Kruizinga. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Jedidja opent de avond met het stukje ‘Samenwerken’. 
- Dick komt wat later. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 6 juli 2016 
- Maaike gaat naar Wageningen. 
 
Actiepunten: 
 
847, 894, 896, 899, 900, 901, 903, 905, 906 ,907, 908  eraf 
847 Officieel zouden wij bericht moeten krijgen van de KNGU als er iemand van Olympia examen 

doet, in de praktijk is dit niet zo en horen we dat meestal van de kandidaat zelf. 
De rest blijft staan. 
886 blijft nog staan omdat Grietje nu in een andere zaal les geeft. Leent nu een radio van Yvonne. 
892 Gemeente   JSF  Dick, moet naar Michiel de Groote. Ze krijgen bonnen voor Jan Bols, 

maar die heeft geen pakjes van Olympia. Dick gaat vragen wie de coördinator is en daarna een 
gesprek met deze aanvragen over de gang van zaken.  

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

1 Marjoleine 11-07 Geboortekaartje Jidde van den Hof  

2 Adrie 11-07 Wedstrijden regio  

3 Afke 13-07 Nieuwsbrief  

4 Dick 14-07 Verplaatsen bestuursuitje  

5 Adrie 20-07 Bianca, recreatiegroep  

6 Els 25-07 Beweegdiploma gratis Linda 

7 Gea van Dalen 21-07 Ruilen avond, mail gestuurd Adrie 

9 Adrie 31-08 Commissie indeling  

10 Els van de Mast 01-09 Onrechtmatig gebruik Nijntje  

11 Rieky 09-09 Kleding GK  

 
5. JB 
- Mariëlle en Marlon zijn gestopt met het JB. 
- De PR van de cupcake activiteit had de deur vorige week uit gemoeten. Omdat er niet gebeld werd 

over de locatie konden de briefjes niet gedrukt worden. Melanie houdt zich niet aan de afspraken. 
Ook de briefjes op de plaats van bestemming brengen was een probleem. 

- Het bestuur en de redactie krijgt ook de PR (van de cupcake) van Kimberly. 
 
6. Redactie Clubblad 
- Info-nummer (september) is weer geweest. Niet tevreden over dit info-nummer. Er staan veel fouten 

in. O.a. staat Michael bij het activiteitensecretariaat. 
- Jarigen staan op alfabet, niet op datum. De verbeteringen die door Adrie gemaakt zijn, zijn niet 

goed verwerkt. 
- Rachel stopt als voorzitter. Komt dus ook niet meer naar de bestuursvergadering. Blijft nog in ieder 

geval een jaar als notulist bij de redactie. 
- Linda gaat namens het bestuur de redactievergaderingen bijwonen. 
- Monique wil geen voorzitter worden van de redactie. 
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7. Website/PR 
- Evert is bezig met de menu indeling. Kimberly weet niet hoe het er voor staat. Zijn computer en 

laptop zijn gecrasht. 
 
8. Mededelingen 
Voorzitter: 
- Grote clubactie: Wie gaat dit coördineren? Adrie wil dit wel doen. En gaat het draaiboek bijwerken. 

Voor de vakantie heeft Adrie het draaiboek doorgenomen met Helma. 
- Data: * 22-9-2016 bezorging 400 verkoopboekjes + 1200 loten (besteld door Linda) 

* 1-10-2016 Start landelijke verkoop 
* 17-11-2016 Sluiting nabestellen loten 
* 8-12-2016 Trekking 

- Deze week moet dus de brief al naar de leiding! Adrie stuurt brief naar de leiding. 
- Wie zorgt voor de presentjes? Dat wil Linda doen. 
- Nabestellingen van de loten doet Linda. 
- Dick wil de boekjes naar de leiding brengen. 
- VSK – bijeenkomsten in november. Wie organiseert? Linda stuurt de uitnodigingen. 

Aanvragen licentiepunten voor VSK: Linda vraagt Marjoleine of zij de licentiepunten wil aanvragen. 
- Stand van zaken Turnhal: Gesprek met bouwondernemer. Wat zijn de mogelijkheden? Tribune, 

bestuurskamer etc. wordt onderzocht. Dan naar de gemeente, kijken of het kan en daarna kijken 
wat het gaat kosten. Van de leiding weten alleen Lonneke en Rudolf van de plannen. 

- Uitvoering: moet er een verloting komen? Ja! Bianca zou hier volgens Marjoleine bij willen helpen! 
En Bianca’s moeder misschien ook wel. 

- Vaststellen toegangsprijzen (2012: €4,50/ passe partout € 6,- ). 2016: €5,-  en €7,-. 

Secretariaat: 
- Adrie gaat met Helma praten over haar betrokkenheid bij de activiteiten en wat haar gedachten 

daarover zijn. 

- Printen van de briefjes wil ze iemand anders laten doen. Adrie gaat kijken naar een laserprinter.  
Leiding geeft door hoeveel briefjes er nodig zijn. Jedidja wil deze taak op zich gaan nemen. 

 
Act. Secretariaat: 
- Zie jaarplanning. 
 
Penningmeester (via mail): 
- Onderlinge wedstrijden: ik sta samen met Annouk ingepland en die is er niet meer. Wie komt in de 

commissie? Er is inmiddels een nieuwe indeling per mail gestuurd. 
- Nelleke en ik willen graag dat de nieuwe instappers voor de rws b (instap d2) ook mee mogen 

doen met de onderlinge wedstrijden, zodat ze in een veilige omgeving kunnen oefenen. Ons 
voorstel zou dan zijn om ze niet mee te laten doen voor de zilveren brug, maar wel voor de 
medailles. Is dat mogelijk? Vraag niet beantwoord tijdens vergadering. 

- In de jaarplanning opnemen wanneer er briefjes uitgedeeld moeten worden, is 6 weken van te 
voren. 

- De evaluatie van de toestelwedstrijden was niet bijgevoegd in de bijlage. 
- Grietje gaf aan dat haar assistenten die de dans op het einde verzorgden op de gymmiescoredag, 

zich niet goed begeleid voelden. Ze hadden zich verloren gevoeld. Adrie snapt niets van dit verhaal 
en mailt hierover met Grietje en cc Marjoleine. 

- Een aantal folders zijn echt verouderd. Doel om voor volgend jaar augustus de nieuwe folderlijn 

klaar te hebben? 
- Ik merk dat ik niet goed erin ben om het stukje “opleidingen” op me te nemen. Er zou veel meer 

moeten gebeuren, bijv. actief op zoek naar juryleden. Is daar nog een andere gegadigde voor of 
een gericht plan van aanpak met concrete doelen? Het blijft voor mijn gevoel ergens zweven. 
Soms probeer ik actie te ondernemen en vervolgens ontdek ik dat Nelleke of Lonneke mij al voor 
was. Kunnen we daar iets mee? En wat? Adrie gaat dit bespreken met Marjoleine. 

Hoofdleider:  
Lesrooster wijzigingen: 
- Ilse Dekker gaat de groep van Bianca nu overnemen. Zij gaat ook lesgeven op de A-selectie op de 

dinsdag en waarschijnlijk ook op de vrijdag samen met Lonneke. 
- Marjoleine is gestopt met de A-selectie op de dinsdag en de vrijdag. 
- Ella Kroesen gaat samen met Judith Mensink de donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur doen. Zij 

stopt met de B-selectie i.v.m. stage. 



Bestuursvergadering 14 september  2016 

- Tamara Zantingh gaat de B-selectie doen samen met Adrie. 
- Danique Polman kan de woensdag niet meer doen i.v.m. studie. Bianca en Annelies zijn gevraagd, 

maar kunnen niet. Er zijn 3 kandidaten om deze lessen over te nemen: Ilse, Sabine en Felicia. 
- Grietje is gestart met een B-selectie jazzdans. De D-selectie is daarom verhuisd naar de 

Boekenberghstraat en de C-selectie is een uur naar voren geplaatst. 
- De donderdaggroep van Yvonne in de turnhal (aerobic) is opgeheven. Leden gaan naar de 

maandagavond. Gemeente was blij, want ze hadden de zaal aan drie groepen verhuurd met ruimte 
voor twee. In de gaten houden met de nota. 

- Annouk heeft opgezegd als leidster. Volledige baan en nieuwe studie. Zij moet een bedankbrief e.d. 
krijgen. Linda heeft nog geen mail gehad van Annouk. 

- Aanstellingsbrief voor Ilse Dekker. Voor de anderen is het alleen een wijziging, dus geen brief e.d.. 
Bianca moet een bedankbrief e.d. krijgen. 

- Assistenten bij de jazzdans kunnen ook naar de bijscholingen. Kosten € 26,25. Betaalt Olympia dat? 
Ja dat doen we! 

- Trainer coach niveau 3. Kosten €463,25. Er zijn 5 mogelijke cursisten: Felicia, Ilse, Anita, Sabine en 
Lonneke. Krijgen ze een tegemoetkoming in de kosten? Assistenten krijgen 20% vergoed. Leider 3 
krijgt volgens het info boek 21,34% vergoed. Tegemoetkoming van 20%.  

- Vraag over kleding: prijs €39 voor kleine en €41,50 voor grotere pakjes. Dit is de introductieprijs, 
verzendkosten nu op rekening van Olympia. Daarna komen de verzendkosten bij de prijs in. 

 
9. Nieuwsbrief KNGU/Gymsport.nl 
- Workshop ondernemersdossier, 6 oktober 19.00 u Assen. 
- Jurycursussen- TD1 Beilen 6 oktober /TD2- Hollandscheveld 20 september/ Acro- Leek 26 oktober. 
- Bijscholingen 1 oktober in Lemmer.  

- Wedstrijd Gym4fun 8 oktober in Emmen. 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- Vergadering is gisteren (13-8-16) niet door gegaan. 
- Linda mailt de laatste versie van de jaarplanning naar de rest van het bestuur. Alleen het uitdelen 

van de briefjes, en nog wat dans moeten er nog bij op. 
- Voorbereiden vrijwilligersinspraakavond/gecombineerde vergadering. Omdat we dit jaar al 2 

bijeenkomsten van VSK hebben, houden we geen gecombineerde vergadering dit jaar. 
 
11. Nieuw beleidsplan opstellen 
- Tijdsbalk, bespreken we tijdens de volgende vergadering. 
 
12. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 
13. Jaarplanning  
- 29 oktober Uitvoering in het Activum. 
- 9 november VSK 
- 16 november AB 
- 30 november VSK 
- 10 december Onderlinge wedstrijden 
 
14. Sluiting 
- Adrie sluit de vergadering met het stukje ‘Bewaar ons’ (Ps16). 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 12 oktober 19.45 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 

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, volgend seizoen  Dick 

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

Rachel 

840 13-1-16 Marjoleine moet nog gemachtigd worden bij 2 van de banken. Dick 

856 9-3-16 Promotie dansen Olympia. Ieder 

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). Is gemaild, nog geen bericht terug. 
Opnieuw mailen of bellen. 

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 (staat 
in turnhal) gebruiken?  

Adrie 

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

888 8-6-16 Notulen JAL aanpassen en mailen. Powerpoint toevoegen aan 
JAL notulen. 

Jedidja 

889 8-6-16 Werven nieuwe juryleden.  Marjoleine 

892 8-6-16 Contact met Jeugdsportfonds over de gang van zaken. Dick 

897 6-7-16 Besluitenboek bijwerken. Dick, Marjoleine, 
Jedidja 

898 6-7-16 Afspraak maken met Bianca voor kraamvisite Sarah. Linda 

902 6-7-16 Mail naar leiding over de avonden ‘Sportief coachen’. Linda 

904 6-7-16 Draaiboek GCA naar bestuursleden mailen. Eerst herzien Adrie 

909 14-9-16 Uitnodigingen sturen voor de VSK bijeenkomsten Linda 

910 14-9-16 Marjoleine vragen om licentiepunten aan te vragen voor de 
VSK. 

Linda 

911 14-9-16 Licentiepunten voor de VSK aanvragen bij de KNGU Marjoleine 

912 14-9-16 Met Helma praten over haar betrokkenheid bij de activiteiten 

van Olympia. 

Adrie 

913 14-9-16 Een laserprinter aanschaffen voor het printen van de briefjes 

voor de wedstrijden e.d. 

Adrie 

914 14-9-16 Gesprek met Grietje over assistenten die zich niet goed 
begeleid voelden tijdens gymmiescoredag. 

Adrie 

915 14-9-16 Annouk een bedankbrief e.d. sturen. Linda 

916 14-9-16 Aanstellingsbrief naar Ilse Dekker sturen. Linda 

917 14-9-16 Bianca een bedankbrief e.d. sturen. Linda 

918 14-9-16 Uitdelen briefjes (6 weken voor activiteit) toevoegen aan 
jaarplanning 

Linda 

919 14-9-16 Het stukje “opleidingen” bespreken met Marjoleine Adrie 

 


