
Bestuursvergadering 15 februari  2017 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 15 februari 2017. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Dick Groote, Kimberly van Slochteren, Marjoleine 

Kruizinga en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  -- 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Kimberly opent de avond met het stukje ‘Blijdschap’. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Datum bestuursuitje: 6 mei. 
 
3. Notulen van 18 januari 2017 
- 168 mailtjes van digimembers: Er bleek niets aan de hand te zijn. 
 
Actiepunten: 
885, 918, 932, 935, 950, 951, 952, 953, 954, 955 eraf 
932 Het meisje Kuipers mag op de selectie blijven. 
953 Alle draaiboeken die in het documentbeheer van de website stonden, zijn verdwenen. 
De rest blijft staan 
954 Mail naar Lonneke dat het extra trainen van de A-selectie op vrijdag door mag gaan is door 
             Linda verstuurd. Adrie overlegt met de gemeente over het verlengen van de tijd van de zaal. 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van         Datum    Onderwerp        DB 

1 Rachel 20-01 Notulen redactie  

2 Jolanda* 21-01 Onkosten bijscholing. Kosten worden 
vergoed. 
Bijscholing is van gym4all, staat op 
Facebook. Is bekend bij de leiding. 
Marjoleine appt nog even in de leiding app. 

Marjoleine 

*Jolanda is geen lid meer van Olympia en geeft ook geen les meer, valt nog wel in, komt nog wel op 
vergaderingen en bijscholingen. Er moet wel bondscontributie betaald worden. Dick neemt contact met 
Jolanda op. 

3 Marchien Klappe 23-01 Reorganisatie KNGU, wel handig om even 
te lezen. 

 

4 Afke 24-01 Nieuwsbrief KNGU Noord, is een aantal 
mededelingen. 

 

5 Afke 26-01 KNGU opleidingen, jury opleidingen 28 
februari TH1 in Beilen. Contact opnemen 
met Jordy of het opgeven gelukt is. 

Marjoleine 

6 Jolien 24-01 Filmpje Facebook  

7 Lindsy 01-02 Notulen e.d.  

9 Kimberly 28-01 Filmavond en JB-uitje  

10 Trudy 06-02 Vergoeding pvp Ilse Dekker, is al recht 
gezet. 

 

11 Ilse 08-02 Commissie 
Gesprek met haar hebben hierover. En in 
het algemeen meer aandacht hiervoor 
hebben. Het kaderbeleid is besproken in de 
beleidscommissie. Draaiboeken moeten 
bekijken worden. Er moet meer gedaan 
worden aan de begeleiding. 

Adrie 
 
Beleids-
commissie 
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Nagekomen post    

 Anita 14-02 Kleuters donderdag 
Toch nog proberen om de groep groter te 
krijgen. Hier een termijn aan stellen. De les 
moet aantrekkelijker gemaakt worden. 
Er moet ook vervanging gezocht worden 
voor Anita als ze met verlof gaat. 

Kimberly 
 
 
 
Adrie 

 Marjoleine 14-02 Financieel jaarverslag  

 Grietje** 02-02 1 week geen lesgegeven. Er is een regel 
gemaakt dat er een uitzondering gemaakt 
kan worden. Voor haar duidelijk maken dat 
we dit niet zo maar kunnen doen. Het is een 
vrijwilligersvergoeding en we kunnen 
problemen krijgen met de bedrijfsvereniging. 
Mail naar Grietje hier over. 

Marjoleine 
maakt een 
concept en 
stuurt die naar 
Adrie 

** Melden als er mee gedaan wordt aan wedstrijden. 
Van te voren aanvragen, opgeven hoeveel deelnemers er zijn en wat de kosten zijn. 
 
Adrie en Yvonne gaan kijken naar de kosten etc van de dans. 

  Yvonne 03-02 4 maart danswedstrijd Almelo. Yvonne is 
met Grietje mee geweest. 
18 maart danswedstrijd Kampen. Wie gaat 
er met Grietje mee? 

 

 Yvonne ?? Rekening Liske. De redactie heeft haar een 
rekening gestuurd voor de advertentie in het 
clubblad. Mail naar redactie dat Liske niet 
hoeft te betalen. 

Linda 

 
 
5. JB 
- De briefjes voor de filmavond werden niet opgehaald. Paul had ze mee naar de turnhal, daar 

werden ze niet opgehaald. Toen hebben ze nog een week thuis gelegen bij Paul en Jedidja. 
Uiteindelijk heeft Kimberly ze opgehaald. 

- In de volgende vergadering ook bespreken wie de briefjes ophaalt en wie ze verspreid. Hier moet 
een vast protocol van gemaakt worden. 

- Kimberly gaat kijken bij de filmavond. 
- Het JB-uitje wordt gepland. Mariëlle, Marlon en Tamara hebben nog geen afscheid gehad. 
 
 
6. Redactie Clubblad 
- De vergadering van morgenavond gaat waarschijnlijk niet door. Evert wordt morgen geopereerd en 

Rachel kan niet. Alleen Monique en Linda zouden dan bij de vergadering zijn.  
- Evert maakt deze maand het clubblad. Het clubblad is al klaar op de data voor de agenda en de 

bestuurspagina na. 
- De enquête over het clubblad is tot nu toe 57 keer ingevuld op internet. Tot 25 februari kan het 

ingevuld worden. 
 
 
7. Website/PR 
- De koppen die naar beneden meeschuiven is nog niet verholpen. 
- Adrie heeft opmerkingen gehoord dat de website niet sprankelend is. 
- Lid worden via website kan wel, maar moet toch nog geprint worden en ingeleverd bij de leiding. Dit 

kan niet anders i.v.m. de handtekening. 
- Website lag er laatst uit met de uitslagen van de wedstrijden. Met de oude website waren hier geen 

problemen mee. Adrie gaat dit bespreken met Evert. 
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8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Adrie heeft een gesprek gehad met Ella over problemen op woensdagavond. En op 

gymmiescoredag. Er waren 10 aanmeldingen, Anita heeft die niet gehad. Ella wist niets over de 

scoredag. En de opgaven voor de wedstrijden kwamen ook op het laatst. In het vervolg zou het 

beter moeten gaan. Weet nu waar ze moet zijn en wat ze moet doen. 

- Voor de RWS-C op 1 april moet wel een commissie gevormd worden. Dick regelt de verzorging en 

Adrie de toestellen. 

- Voor de RWS-A op 25 maart is de vrachtwagen misschien niet nodig. 

- Goede doelen bespreken we de volgende vergadering. 

b. Secretariaat: 
- 19 april JAL. Op 15 maart de jaarverslagen bespreken, JB, redactie, bestuur, activiteiten, financieel,  

- Commissie onderscheidingen: Yvonne en Helma voor 15 maart onderscheidingen doorgeven. 

- Linda maakt een concept agenda en bespreekt de zaal en de catering. 

c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Het financiële jaarverslag bespreken we volgende vergadering. 
e. Hoofdleider:  
- Geen. 
 
 
9. Nieuwsbrief KNGU/Gymsport.nl 
- Geen. 
 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- We hebben het voorstel aanpassingen jubilea richtlijnen besproken. 
 
 
11. Aanvulling agenda  
- Datum bestuursuitje: 6 mei 2017. 
 
 

12. Jaarplanning  
- 11 maart Filmavond JB in de Zuiderbreedte 
- 25 maart RWS-A Activum Hoogeveen 
- 1 april RWS-C Activum Hoogeveen 
- 8 april P.K. RWS-B Valkenlaan Hoogeveen 
- 19 april JAL in de Vredehorst 
 
 
 

13. Sluiting 
- Adrie sluit de vergadering met een gedicht van Alfred C. Bronswijk ‘Heer, geef mij een hart’. 
 
 

Volgende vergadering 
- Woensdag 16 maart 2017 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. 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 

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

897 6-7-16 Besluitenboek bijwerken. Jedidja 

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

Jedidja 

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

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 

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

Kimberly 

957 15-2-17 Aan de gemeente het verlengen van de tijd van de zaal van de A-
selectie op vrijdag doorgeven. 

Adrie 

958 15-2-17 Bijscholing gym4all appen naar leiding. Marjoleine 

959 15-2-17 Contact opnemen met Jolanda over het betalen van de 
bondscontributie. 

Dick 

960 15-2-17 Jordy vragen of het opgeven voor de jury opleiding gelukt is. Marjoleine 

961 15-2-17 Gesprek met Ilse over de commissies. Adrie 

962 15-2-17 PR voor de kleuters donderdag van Anita, de les aantrekkelijker 
gemaken. 

Kimberly 

963 15-2-17 Vervanging zoeken voor het verlof van Anita. Adrie 

964 15-2-17 Concept mail opstellen over het vergoeden van niet gegeven 
lessen en naar Adrie mailen. 

Marjoleine 

965 15-2-17 Kosten van de dans (wedstijden) bekijken. Adrie en 
Yvonne 

966 15-2-17 Mail naar redactie dat Liske niet hoeft te betalen voor de 
advertentie in het clubblad. 

Linda 

967 15-2-17 Website lag er laatst uit met de uitslagen van de wedstrijden. Met 
de oude website was dit probleem er niet. Dit bespreken met 
Evert. 

Adrie 

 


