
Bestuursvergadering 14 december 2016 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 14 december 2016. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Kimberly van Slochteren, Dick Groote. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Linda (stukje van Dick) opent de avond met het stukje ‘Goede Vader’ van Frans Weerts. 
- Adrie kwam Kimberly tegen in de winkel. Vrijdag gaan we op kraamvisite. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Evaluatie sportief Coachen. 
 
3. Notulen van 16 november 2016 
- Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 
 
875, 898, 930, 931, 936, 937  eraf 
875 Linda kan Karin de Vries op geen enkele manier bereiken. 
898 Yvonne is op kraamvisite geweest bij Bianca 
930 Er is weinig kleding van de leiding binnen voor het goede doel. Adrie stuurt opnieuw een mail 
             naar de leiding 
931 De Airtrack is besteld. 
936 Het is niet gelukt om het geld terug te laten storten van de onterechte boete i.v.m. het niet 
             leveren van een jurylid. 
De rest van de punten blijven staan. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van         Datum    Onderwerp        DB 

1 Linda 17-11 Club actie Jan Bols  

2 Adrie 17-11 Evaluatie uitvoering  

3 Jedidja 21-11 Propaganda printen JB  

4 Rieky 22-11 Licentiebeleid, is ingevuld  

5 Karlien Offerein 19-11 Kleutergym verschillende zalen, gemaild Adrie 

6 Redactie 23-11 Notulen  

7 Helma 04-12 Evaluatie verloting uitvoering  

9 Michel 05-12 Adverteerders  

10 Marjoleine 08-12 Financiën uitvoering  

11 Dick 11-12 Uitnodiging Nieuwjaarsborrel gemeentehuis 
02-01, 17:00.  
Marjoleine kan wel, maar wil niet alleen. 
Mail naar Dick. 

Marjoleine 

Nagekomen:    

 Nelleke 11-12 Aanleveren juryleden. Het te aan te leveren 
juryleden is onduidelijk. 

Adrie, Nelleke 

 Leny Oostenveld 14-12 Sportkennismaking, opgeven via Linda, mail 
naar de leiding 

Linda 

 
5. JB 
- Sinterklaasfeest: Er waren veel JB-ers bij kleuters, was heel gezellig. Bij peuters was het minder 

enthousiast. Sinterklaas had wel wat eerder mogen komen. Voor de peuters was het te lang en had 
het drinken eerder geschonken moeten worden. Er waren meer kinderen dan vorig jaar. 

- De Kerstactiviteit is a.s. zaterdag van 10 uur tot 13.30 in de Ichtuskerk. Marjoleine gaat er naartoe. 
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6. Redactie Clubblad 
- We kunnen merken dat Rachel (nu notulist, geen voorzitter meer) geen mailtjes meer stuurt naar 

leiding over stukjes voor clubblad. Het was een dun clubblad. 
- Enquête: Kimberly gaat kijken naar een digitale enquête. 
 
7. Website/PR 
- Een aantal dingen zijn nog niet aangepast op de website. 
- Oudere documenten zijn nog steeds niet te openen. Jedidja gaat Helma opnieuw vragen contact op 

te nemen met Evert. 
 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- De bestuurstaken en de leidingtaken in de draaiboeken van de wedstrijden moeten bekeken 

worden. 
- Adrie en Dick zijn vorige week naar Bosan in Haaksbergen geweest. 
- Morgenmiddag is de evaluatie van Sportief coachen met Linda en Adrie. De bestuursleden had er 

niet zo veel aan deze avonden. Richard Steensma zal morgen waarschijnlijk vragen of er een 
vervolg gaat komen. Sportief besturen? In leidersvergadering dit onderwerp terug laten komen. 

- Trainingspakken Jan Bols: De prijs is ineens €5 hoger. Op website staat €44.95. 
Combi-Sport (nu Sport 2000) kan leveren voor €45 inclusief naam op achterkant en zonder reclame. 
We kunnen dit aangeven bij Jan Bols. 

- KNGU Noord nieuwsbrief vanavond binnengekomen. Er zijn twee wedstrijden afgezegd. Een RWS-
A wedstrijd op 7 januari en een RWS-C wedstrijd op 4 maart. Ook vernoemd is dat Olympia 
Hoogeveen bereid is nog een extra wedstrijd (RWS-C) op zich te nemen op 25 maart. 

b. Secretariaat: 
- Attentie voor Bruin en Jannie, een dinerbon van €50. Adrie haalt een bon en geeft het hun. 

- De GCA heeft €3900 opgebracht, we zij als eerste geëindigd!  

- Kerstkaarten: komen waarschijnlijk morgen. Linda maakt de etiketten voor de enveloppen. De 
kaarten hoeven niet geschreven te worden. Krijgen clubbladbezorgers ook een kaart?  

c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Verzekering: Univé wordt overgenomen door een andere firma. Alles moet opnieuw op papier 

gezet worden, is nu te algemeen. Het is heel veel werk omdat allemaal uit te zoeken. Kijken of we 
het ergens anders onder kunnen brengen? Marjoleine gaat dit met Dick bespreken. 

- Contributie: 8/9 jarigen jazz betalen voor een uur, krijgen 0.45 uur les. Marjoleine neemt dit op met 
Helma. 

e. Hoofdleider:  
- Geen. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU/Gymsport.nl 
- Is net binnen, hebben we dus nog niet gelezen. 
- De KNGU heeft een nieuwe voorzitter, Monique Kempf. Een kaartje sturen! Hartelijk welkom en 

veel plezierige tijd bij de KNGU. 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
-  De volgende keer bespreken. 
 
11. Evaluatie uitvoering 
- De PR van de uitvoering had eerder gemoeten. Het tijdstip, vlak na de herfstvakantie was niet 

gunstig. De volgende keer een echt groot scherm. 
- Er zijn te veel taken door de commissie zelf gedaan, er had meer gedelegeerd moeten worden. 
- Hoe in de toekomst? Alleen turnen? Wel met een thema? Uitvoeringen per wijk? Hoe vaak 

organiseren? 
- Er is bijna €2000 winst gemaakt op uitvoering. Wat doen we met het geld? Op de reserve 

rekening zetten. 
 
12. Aanvulling agenda  
- Geen. 
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13. Jaarplanning  
- 27 december: Winter Dance Event in de Tamboer 
- 21 januari: Beweegdiploma 
- 21 januari: Volleybal JB, gaat niet door 
- 21 januari: Gymmiescoreochtend 
 

14. Sluiting 
- Adrie sluit de vergadering met een gedicht van Willem Wilmink ‘God woont in de Fokke 

Simonszstraat’. 
 

Volgende vergadering 
- Woensdag 11 januari 2017 19.45 bij Linda, opening door Linda. 
 
 
 

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. Alles moet opnieuw op papier. 
Een andere verzekeraar zoeken? 

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 

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 

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 

932 16-11-16 Contact met familie Kuipers over het meetrainen met de selectie. 
Adrie moet nog een adres hebben. 

Adrie 

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

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 

938 16-11-16 Aanpassen brief contributiewijziging. Er moeten ook data in 
wanneer het geld afgeschreven moet worden. Per 1 januari in 
laten gaan. In clubblad en op website. 

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 

941 14-12-16 Naar Dick mailen over Nieuwjaarsborrel gemeente. Marjoleine 

942 14-12-16 Mail over het aanleveren van juryleden bespreken met Nelleke. Adrie 

943 14-12-16 Mail naar leiding over sportkennismaking. Linda 

944 14-12-16 Digitale enquête clubblad. Kimberly 

945 14-12-16 Helma mailen over het niet kunnen openen van oude documenten 
op de website. 

Jedidja 

946 14-12-16 De bestuurstaken en de leidingtaken in de draaiboeken van de 
wedstrijden bekijken. 

Adrie 

947 14-12-16 Trainingspakken: Combi-Sport kan leveren voor €45 inclusief 
naam op achterkant en zonder reclame. Dit aangeven bij Jan Bols 

Adrie 
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948 14-12-16 Attentie voor Bruin en Jannie. Adrie 

949 14-12-16 Contributie: 8/9 jarigen jazz betalen voor een uur, krijgen 0.45 uur 
les. Dit samen met Helma bekijken. 

Marjoleine 

950 14-12-16 Een kaart sturen naar de nieuwe voorzitter van de KNGU. Linda 

 
 


