
Bestuursvergadering 11 oktober 2016 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: dinsdag 11 oktober 2016. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Dick Groote (later), Kimberly van Slochteren (later), 

Marjoleine Kruizinga (later) en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  - 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Linda opent de avond met het stukje ‘Herfst’ van Fedde Nicolai. 
- Marjoleine, Kimberly en Dick komen wat later. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Besluitenboek: punten bespreken, graag op de agenda van november. 
 
3. Notulen van 14 september 2016 
- Assistenten bij de jazzdans kunnen ook naar de bijscholingen. Kosten € 26,25. Wordt betaald door 

Olympia. Dit toevoegen aan besluitenboek. 
- Trainer coach niveau 3. Arie denkt dat hier niemand heen geweest is, maar vraagt dit nog even na. 
 
Actiepunten: 
837, 888, 902, 904, 909, 910, 911, 912, 913, 914  eraf 
837 De korting per clubblad is €143. 
912 Adrie heeft een gesprek met Helma gehad. Ze voelt zich voldoende betrokken bij de activiteiten. 
914 Het is uitgepraat met de assistenten die zich niet goed begeleid voelden tijdens de 
             gymmiescoredag. 
De rest van de punten blijven staan. 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van         Datum    Onderwerp        DB 

1 Kimberly 15-09 Reactie Evert   

2 Kimberly 20-09 PR cupcakemiddag  

3 Adrie 19-09 Entreebewijzen uitvoering  

4 Lindsy 20-09 Stukken voor bestuursvergadering  

5 Lianne Bourgonje 22-09 Stukken bondsraadvergadering  

6 Redactie 22-09 Advertentie De Vergeet me niet. 

Gaan we niet doen. 

 

7 Nelleke 22-09 Zalen Mac  

9 Michel 22-09 Kosten Printjob  

10 Rieky 23-09 Workshops  

11 Anita 23-09 Aanpassen selectie training, dit eerst nog 

met de leiding bespreken. 

Adrie 

12 Redactie 24-09 Controle clubblad  

13 Ledenadministratie 20-09 Strippenkaart AZC, is ingevoerd  

14 Fam. Kuiper 29-09 Vraag om aan selectiegroep mee te doen, 

ze moet wel lid worden van Olympia, eerst 

met leiding van die groep bespreken 

Adrie 

15 Nienke de Bruin 20-09 Tumblingbaan (vonden ze te duur, ging 

niet door) 

 

16 Alinde Willems 01-10 GCA eenmalige machtiging, gaan we 

volgend jaar doen 

Linda 



Bestuursvergadering 11 oktober 2016 

17 Rieky 03-10 Reorganisatie KNGU  

18 Afke  04-10 Nieuwsbrief  

19 Michiel de Groote 01-10 Contributie inning vooraf, een stuk over in 

het clubblad en eventueel een briefje mee 

met de kinderen. Dick en Michiel maken 

een plan. 

Dick 

20 Jedidja 06-10 Notulen JAL, Lindsy mailen over 

toevoegen plaatjes powerpoint aan Word 

Jedidja 

21 Lonneke 08-10 Nieuwe JB-er Quincy Hulsman Linda 

     

 Nagekomen post    

   Bedankje voor deelname opening Activum  

 Marjoleine  Evaluatie toestelwedstrijden, op volgende 

vergadering bespreken 

 

 
5. JB 
- Cupcake middag was heel leuk! Er was genoeg leiding en hulpleiding. 
- Quincy hielp leuk mee met de cupcake middag. Lonneke en Kimberly zijn blij met haar als nieuwe 

JB-er. 
- Helma heeft Lieke laten zien hoe ze dingen op Facebook kan plaatsen. 
- Volgende week (week 42) is er weer een JB-vergadering. 
- De eerstvolgende activiteit is Sinterklaas. 
 
6. Redactie Clubblad 
- Marjoleine gaat kijken of het geld van Plaizier binnen is. 
- In het infonummer veel fouten. De vaste dingen niet weer nagekeken door Adrie. We verwachten 

dat de gegevens uit het laatste clubblad er in staan en niet die van een jaar geleden. 
- Enquête over het clubblad tijdens de uitvoering. Dit combineren met het briefje (werven vrijwilligers) 

van de beleidscommissie. De juiste vragen op papier zetten, meerkeuze vragen/stellingen. Adrie en 
Kimberly gaan wat papier zetten. 

- De redactie vergadering is a.s. donderdag (13 oktober). 
 
7. Website/PR 
- We hebben de nieuwe website bekeken in de testomgeving. Ziet er goed uit! 
- Morgen heeft Evert een afspraak met Helma over het beheer van de website. 
- Marktplaats voor tweedehands kleding op de website. Kimberly neemt dit op met Evert. 
 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Uitvoering: Taken zijn verdeeld. De aanmeldingsformulieren komen langzaamaan binnen. 
- De uitvoering leeft niet echt onder de leden. Hoe dit kan weten we niet. Misschien zij er teveel 

andere kijkmomenten? 
- Aan de balie in het Activum kan de kaartverkoop plaatsvinden. 
- Ontvangst genodigden: Kimberly, Marjoleine, Linda en Jedidja. 
- Het projecteren zijn ze nog mee bezig. Het beeld is niet heel groot, wel heel scherp. 
- Er wordt nog gezocht naar juryleden. 
- Verzorging: Er zijn aangepaste prijzen. Op meerdere plekken is de koffie verkoop. 
- Verloting, Dick moet nog bellen met degenen die de verloting gaan doen. 
- Wolly en Dorien doen de kaartencontrole. 

b. Secretariaat: 
- Rudolf lijkt de interesse in het lesgeven te verliezen. Hij zegt het heel druk te hebben. Heeft een 

volledige baan op school. We houden het in de gaten. 

c. Act. Secretariaat: 
- Zie jaarplanning. 
- Opgave voor RWS-a is gedaan. 
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d. Penningmeester: 
- Boete gekregen voor het niet leveren van jurylid. Nelleke had zich wel opgeven, maar hoefde niet 

te komen. 
e. Hoofdleider:  
- Oude kleding van de leiding wat moet daar mee gebeuren. We gaan dit aan een goed doel geven. 
- De oude gewone pakjes, grotere maten zijn er nog wel, kleine maten niet meer. Kunnen misschien 

nog wel bestelt worden. In de mail staat dat de oude pakjes niet meer te leveren zijn. Straks 
iedereen een nieuw pakje. 

- Ella Kroezen geeft nu op de woensdagavond les. 
- Felicia was depressief. Na de uitvoering wil ze even rustig aan doen. 
- Airtrack: We hebben een offerte binnen, €6000. Adrie gaat hem bestellen. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU/Gymsport.nl 
- Niet besproken. 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- Lijst aftredende bestuursleden. 
 
11. Nieuw beleidsplan opstellen 
- Niet besproken. 
 
12. Aanvulling agenda  
- Besluitenboek: volgende vergadering. 
 
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 een gebed ‘Leer ons’. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 16 november 19.45 bij Marjoleine, 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 

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 

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. 

Beleidscomm
issie 

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

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 

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. Jedidja 

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

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 

920 11-10-16 Bijscholing assistenten jazzdans (kosten € 26,25) wordt betaald 
door Olympia. Dit toevoegen aan besluitenboek. 

Jedidja 

921 11-10-16 Trainer coach niveau 3. Navragen of hier iemand naar toe 
geweest is. 

Adrie 

922 11-10-16 Aanpassen selectie training met de leiding bespreken. Adrie 

923 11-10-16 Vraag of meisje van 7 met selectiegroep mee te trainen met 
leiding van de betreffende groep bespreken. 

Adrie 

924 11-10-16 Contributie inning vooraf, een plan hiervoor maken samen met 
Michiel. 

Dick 

925 11-10-16 Lindsy mailen over toevoegen plaatjes powerpoint aan Word. Jedidja 

926 11-10-16 Quincy Hulsman een aanstellingsbrief sturen. Linda 

927 11-10-16 Kijken of het geld van Plaizier binnen is. Marjoleine 

928 11-10-16 Marktplaats voor tweedehands kleding op de website. Kimberly 

930 11-10-16 Goed doel voor de oude kleding van de leiding.  

931 11-10-16 - Airtrack bestellen. Adrie 

 


