
Bestuursvergadering 16 november 2016 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 16 november 2016. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Dick Groote, Kimberly van Slochteren, Marjoleine 

Kruizinga en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  - 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Marjoleine opent de avond met het stukje ‘Talenten’ van Fedde Nicolai. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 11 oktober 2016 
- Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 
829, 866, 883, 889, 889, 892, 915, 916, 917, 919, 921, 923, 924, 926, 927   eraf 
829 De vergoeding bij 2 leiding betalen, 3 leiding, ieder 2/3. Staat al in besluitenboek 
921 Trainer coach niveau 3. Hier is niemand naar toe geweest. 
923 Meisje van de gymselectie Geesbrug mag 3 keer meetrainen met de selectie. 
De rest blijft staan 
797 Verzekering Olympia aanpassen. Vraag: Is de  Airtrack er al? Er is wel een offerte. De airtrack 

meenemen in de verzekering. 
922 Aanpassen van de selectie training. Adrie heeft dit met Lonneke besproken. Er moet eerst een 

brief naar de ouders dat ze ongeveer €10 per kwartaal meer moeten betalen. 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van         Datum    Onderwerp        DB 

1 Kimberly 13-10 Inschrijfformulier op website  

2 Kimberly 13-10 Enquête clubblad   

3 SSS Elim 13-10 SSS ELim uitnodiging 19-11, mail naar 
leiding 

Linda 

4 Monique 18-10 Wijzigingen leiding doorgeven  

5 Rachel 14-10 Notulen redactie  

6 Marjoleine 20-10 Samenwerking website Marjoleine 

7 Kimberly 19-10 Website Allen 

8 Helma 24-10 Contributie 6-9 jarigen  

9 Redactie 23-10 Controle clubblad  

10 Fam. Weide 28-10 Communicatie, bellen naar mevr. Weide en 
de betreffende leiding aanspreken 
1 briefje met alle wedstrijden erop. Dit in juni 
op de agenda 

Adrie 
 
Linda 

11 Adrie 31-10 Evaluatie uitvoering  

12 Dick 31-10 Stichting voor Elkaar  

13 Reinier de Boer 31-10 Interview  

14 Jedidja 03-11 Spullen Olympia, mogen naar Dick  

15 Dick 04-11 Uitslag Rabo clubcampagne, €792  

16 Helma 04-11 Uitnodiging Evert, Linda heeft wel een mail 
gestuurd, onduidelijk wat er fout is gegaan. 

 

 nagekomen    

 Jan Bols 12-11 Uitnodiging GCA, doorgestuurd naar Helma 
en Bruin 

Linda 
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 Dick 15-11 Brief inzage contributiewijziging  

 Marjoleine 15-11 Jury boete, is onterecht. Brief opstellen en 
naar Dirk Otten sturen. Het geld was 
afgeschreven zonder factuur en zonder 
bericht. 
Het geld terug halen 

Adrie en 
Nelleke 
 
 
Marjoleine 

 
5. JB 
- A.s. zaterdag (19-11) is er JB vergadering. 
- Quincy (nieuw lid JB) is enthousiast. 
 
6. Redactie Clubblad 
- We hebben de notulen kunnen lezen. 
- De redactie had ook zelf de enquête moeten uitdelen tijdens de uitvoering. Hier hadden wij ook 

beter over na moeten denken.  
- Uitslag enquête: De meesten lezen hem wel. Is slechts een kleine indicatie, omdat er niet veel 

enquêtes terug zijn gekomen. 
- Bij de onderlinge wedstrijden opnieuw de enquête uitdelen, dit keer door redactie. Ook op de 

website de enquête plaatsen, link op Facebook zetten.  
- 3 mensen hebben het onderste gedeelte ingevuld van de enquête ingevuld. 1 geeft aan jurylid te 

willen worden. Deze wordt aan Nelleke doorgegeven. 1 wil helpen kleding maken etc., is al bekend 
bij Adrie, 1 wordt door Dick gebeld heeft meerdere dingen aangegeven te willen doen. 

 
7. Website/PR 
- De nieuwe website is in de lucht. Nog een fout staat onder vacatures Elco staat nog als voorzitter. 
- Bestuur en leiding niet te vinden. Staan onder contacten. Duidelijker als er kopjes bestuur/leiding 

onder komen te staan 
- Op tablet niet responsive. Op groter scherm gaat het goed. Kleiner dan 12 inch gaat niet goed. 
- Op contributie pagina: wedstrijdgelden jongens klopt niet. €5 per wedstrijd. 
- Regelmatig de website bekijken. En foutjes doorgeven aan Kimberly. 
 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Adrie is naar de begrafenis geweest van Hein Bouma. Adrie schrijft stukje voor clubblad. 
- 4 februari (RWS-b) en 25 maart (RWS-c) geen organisatie: 25 maart willen wij eventueel wel 

organiseren. 

b. Secretariaat: 
- Nieuwjaarsborrel gaat dit jaar niet door. 21 januari JB volleybal. Volleybal en Nieuwjaarsborrel 

misschien combineren? 

- GCA: kaarten bij besteld, nu op 1650 loten. Er is goed verkocht! 

c. Act. Secretariaat: 
- Nelleke komt niet in het bestuur, maar wil het activiteiten secretariaat wel op zich nemen! 
d. Penningmeester: 
- Contributie: Brief Michiel en Dick. Opzeggen voor het nieuwe kwartaal. De data van wanneer het 

geld wordt afgeschreven komt ook in de brief. 
e. Hoofdleider:  
- Felicia wou het wat rustiger aan doen, maar dat is niet meer nodig. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU/Gymsport.nl 
- Geen bijzonderheden. 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- Lijst met aftredende bestuursleden. Linda en Kimberly zijn aftredend en herkiesbaar.  
- Voor en achterkant (aangepast) van het inschrijfformulier moet op website. Vacature voor het 

activiteiten secretariaat kan eraf. Bij vragen over JSF verwijzen naar Dick. 
- Privacy protocol overgenomen van Eugenia. Adrie neemt contact op met Eugenia of we dit over 

mogen nemen. 
- Goede doelen: op JAL vragen of de leden hier akkoord mee gaan. 
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11. Nieuw beleidsplan opstellen 
- Kan van de agenda af. 
 

12. Evaluatie toestelwedstrijden 
- De evaluatie moet op de website, op de achterkant, bij het draaiboek. 
- Evaluatie en de kosten van de uitvoering tijdens de volgende vergadering bespreken. 
 
13. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 

14. Jaarplanning  
- 30 november VSK. 
- 3 december Sinterklaas JB. 
- 10 december Onderlinge wedstrijden. 
 

15. Sluiting 
- Adrie sluit de vergadering met het tweede gedeelte van het gebed ‘Leer ons’. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 14 december 19.45 bij Marjoleine, opening door Dick. 
 

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 

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 

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

Linda 

885 11-5-16 Richtlijnen jubilea opnieuw bekijken. Beleids-
commissie 

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

897 6-7-16 Besluitenboek bijwerken. Jedidja 

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

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

Linda 

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

Jedidja 

922 11-10-16 Aanpassen selectie training met de leiding bespreken, brief naar 
ouders over de extra kosten. 

Adrie 

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

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. Adrie 

931 11-10-16 - Airtrack bestellen. Adrie 

932 16-11-16 Contact met familie Kuipers over het meetrainen met de selectie. Adrie 

933 16-11-16 Contact opnemen met mevr. Weide over de communicatie en de 
betreffende leiding aanspreken. 

Adrie 

934 16-11-16 Op agenda van juni zetten: één briefje met alle wedstrijden. Linda 

935 16-11-16 Brief opstellen en naar Dirk Otten sturen i.v.m. de onterechte 
boete voor het niet leveren van een jurylid. 

Adrie en 
Nelleke 

936 16-11-16 Geld van de onterechte jury boete terug laten storten. Marjoleine 

937 16-11-16 Contact opnemen nieuwe aanmeldingen, jurylid en iemand die 
meerdere dingen heeft aangegeven te  willen doen. 

Nelleke 
Dick 

938 16-11-16 Aanpassen brief contributiewijziging. Dick 

939 16-11-16 Contact opnemen met Eugenia over het ‘overnemen’ van hun 
privacy protocol. 

Adrie 

940 16-11-16 Goede doelen op de JAL agenda zetten. Linda 

 


