
Bestuursvergadering 18 januari 2017 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 18 januari 2017. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Dick Groote, Kimberly van Slochteren en Jedidja 

Kappers. 
Afwezig:  Marjoleine Kruizinga. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Linda opent de avond met het stukje ‘Winter‘ van Fedde Nicolai. 
- Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar! 
 
2. Aanvulling agenda 
- Besluitenboek. 
 
3. Notulen van 14 december 2016 
- Er is bijna €2000 winst gemaakt op uitvoering. Het geld wordt op de reserve rekening gezet. 
 
Actiepunten: 
922, 925, 928, 933, 938, 941, 942, 943, 944, 945, 947  eraf 
928 Marktplaats voor tweedehands kleding op website. Nu niet, misschien later. 
938 De brief i.v.m. het wijzigen van de contributie staan op website en in clubblad. 
De rest blijft staan. 
832 Verdeling gymsport, wijzigen via helpdesk KNGU 
840 Het machtigen van Marjoleine staat gepland in februari. 
887 Uitzoeken wie er allemaal ster lid, erelid, etc. is. Kijken in het archief. Contact met Hans hierover 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van         Datum    Onderwerp        DB 

1 Richard Steensma 16-12 Evaluatie Sportief Coachen, Beide avonden 
waren 14 deelnemers aanwezig en de 
algemene indruk is positief. Voor de 
bestuurders is aan te bevelen: Sportief 
Besturen.  Afspraken binnen de club. 
Hiermee gaat de vereniging zelf verder. 

 

2 Adrie 17-12 Cancelen wedstrijd  

3 Adrie 17-12 RWS A  

4 Rachel 19-12 Notulen redactievergadering  

5 Rieky 19-12 Info uit bondsraadvergadering, gaat vooral 
over hoe het bondsbureau gaat werken 

 

6 GV Dos 20-12 Recreatiewedstrijden en dansdemo, gaan 
wij niet aan meedoen. 

 

7 Jedidja 20-12 Notulen  

9 Lonneke 21-12 Nieuwe JB-ers, Quincy, Iris Pompe, Marieke 
Kreulen, welkoms brief 

Linda 

10 Adrie 21-12 Documentenbeheer (al opgelost) 

11 Milou 22-12 Materialenpakket, mail Trudy Linda 

12 Rieky 22-12 Nieuwjaarsgroet  

13 Rolf Mensing 24-12 Kinderreanimatie, voor ons niet van belang  

14 Jelle Pama 27-12 Info heren turnen noord, doorgestuurd naar 
Sabine en Rudolf 

 

15 Evert 28-12 Documentenbeheer, vragen hoe het zit met 
draaiboeken 

Linda 

16 Stefan Freriks 04-01 Meer vrijwilligers, sport Drenthe, 
doen we niet 
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Nagekomen post    

 Trudy 12-1 Rust in de Magneet  

 Kimberly 17-1 Enquête clubblad  

 Lonneke 18-1 A-selectie, zaal verlengen Linda 

 TC Drenthe 18-1 Overzicht van de wedstrijden  

 Yvonne 18-1 Kleding, duurder geworden  

 
5. JB 
- Volleybal gaat niet door. Te weinig deelname. Zaterdagavond is niet een goede avond. In het 

verleden werd het op vrijdagavond georganiseerd en was er meer belangstelling. 
 
6. Redactie Clubblad 
- Morgenavond vergadering. 
- De redactie vond het jammer dat de acrogym geen gouden ticket gewonnen had bij uitvoering. 
- Er staan wel veel spelfouten etc. in clubblad. Eventueel wil Adrie het blad nakijken op spelfouten. 
- Voor het volgende clubblad heeft Kimberly het bestuursstukje gemaakt. 
- Kimberly heeft een digitale enquête gemaakt. Er kunnen nog vragen door de redactie toegevoegd 

worden. De link naar de enquête kan op website en op Facebook gezet worden. En in het clubblad 
van februari. Erbij zetten dat het maar enkele minuten kost. Er kan nog een ruimte voor 
opmerkingen geplaatst worden. Ook de leeftijd vragen van degene die hem invult. 

- In enquête staat bij een vraag als mogelijk antwoord ‘ik heb geen internet’. Dit moet uit de digitale 
enquête. 

 
7. Website/PR 
- Kimberly heeft al een aantal dingen aangepast. Blijven melden als er dingen op staan die veranderd 

moeten worden. 
 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Gesprek met Alexander Bols over trainingspakken: 

- Prijs blijft €44.95 en €49.95 

- Acties in januari t/m maart voor trainingspakken met extra korting 

- Aanbod van trainingspak, schoentjes, tas 

- Wedstrijden: 4 februari RWS B Zuid in de turnhal (DOS Zw. en Olympia voor de verzorging) 

25 maart RWS A in Activum (DOS Dw., SGV en L, Kwiek) 
1 april RWS C in Activum (Olympia) 
8 april PK RWS B in Valkenlaan (Olympia) 

- Airtrack is binnen. Afspraak maken met leiding voor het in gebruik nemen. 

- Wensen voor GCA van Nettie. 

- Beweegdiploma: zaterdag 21 januari in de Magneet van 9.30 – 10.30 uur 

- Grietje is vrijdag jarig. Extra bloemetje i.v.m. operatie? Ja, Kimberly regelt dit. 

- Kledingcommissie: verkoop oude turnpakjes voor de helft van de prijs loopt goed. 

- Leiding selectie vrijdag heeft brief gestuurd naar de ouders over meer uren trainen op de vrijdag. 

Geen commentaar op gehad. Besluit: mag doorgaan? Ja! Mail naar Lonneke. 

b. Secretariaat: 
- Geen.  

c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Dick kreeg tijdens zijn vakantie 168 mailtjes van digimembers, van contributie, automatische 

incasso’s. Dick heeft ze doorgestuurd naar Michiel. Even afwachten wat het geweest is. 
e. Hoofdleider:  
- Geen. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU/Gymsport.nl 
- 28 februari jurycursus heren. 
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10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- Goede doelen wordt op de jaarvergadering besproken. 
- Tijdsplanning: PR te kleine groepen. Kimberly gaat hier naar kijken. Eerst naar de kleutergroepen. 

Kleuterleidsters uitnodiging, Felicia, Trudy, Anita. 
 
11. Aanvulling agenda  
- Punten uit besluitenboek: Dick en Jedidja hebben het besluitenboek nagekeken (3-10-16). Er waren 

wat punten die niet helemaal duidelijk waren. Deze hebben we besproken. Nu kan Jedidja het 
besluitenboek aanpassen. 

 

12. Jaarplanning  
- 21 januari: Volleybal JB: gaat niet door. 
- 21 januari: Beweegdiploma 
- 28 januari: Gymmie-scoreochtend, mappen en flippo’s komen later. 
- 4 februari: RWS B, turnhal (verzorging Olympia) 
 

13. Sluiting 
- Adrie sluit de vergadering met een lied uit het liedboek 792 ‘Kom God en schrijf uw eigen naam’. 
 

Volgende vergadering 
- Woensdag 15 februari 2017 19.45 bij Marjoleine, opening door Kimberly 
 

 
 

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, op papier klaar. 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. Kijken in archief. Dick 

897 6-7-16 Besluitenboek bijwerken. Jedidja 

918 14-9-16 Uitdelen briefjes (6 wkn 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 

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

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 

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 

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

Adrie 

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 

951 18-1-17 Nieuwe JB-ers een welkomsbrief mailen. Linda 

952 18-1-17 Mail naar Trudy over materialenpakket. Linda 

953 18-1-17 Evert vragen hoe het zit met de draaiboeken die in het 
documentenbeheer stonden. 

Linda 
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954 18-1-17 Mail naar Lonneke dat het extra trainen van de A-selectie op 

vrijdag door mag gaan en een mail naar de gemeente voor het 

verlengen van de tijd van de zaal. 

Linda 

955 18-1-17 Digitale enquête plaatsen in het clubblad en op de social media. Kimberly 

956 18-1-17 PR te kleine groepen. De leidsters van de kleutergroepen 
uitnodigen bijeen te komen. 

Kimberly 

 
 
 


