
Bestuursvergadering 15 maart 2017 

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

Kruizinga en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  -- 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Marjoleine opent de avond met het stukje ‘Plek’ van Kees van der Zwaard. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 15 februari 2017 
- Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 
856, 920, 940, 949, 957, 958, 962, 963, 964, 965, 967  eraf 
856 Promotie dansen, dit actiepunt voeren we af. 
963 Er wordt gewerkt aan het zoeken voor de vervanging van Anita. 
965 Adrie heeft een mail over de kosten van dans gemaakt en naar het bestuur gestuurd. 
De rest blijft staan. 
897 Marjoleine en Jedidja maken een afspraak om samen naar het besluitenboek te kijken. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van         Datum    Onderwerp        DB 

1 Jelle Pama 20-02 Wedstrijdkalender heren, organiseren  

2 Lindsy Hepping 28-02 Notulen beleidscommissie  

3 Gemeente Hgv 01-03 Bereikbaarheid verhuur accommodaties  

4 KNGU 02-03 Actie AED-buitenkast  

5 Vriendenloterij 02-03 Actie  

6 Monique 06-03 Jaarverslag redactie  

7 Helma Corbet 07-03 Lidmaatschap Esmee Kuiper  

9 Gemeente Hgv 08-03 Aanvraag accommodaties  

10 Linda 10-03 Einde Eugenia?  

11 Jedidja 12-03 Notulen JAL 2016  

Nagekomen post:    

 Felicia 15-03 Is ZZP-er geworden, wordt vrijdag 
besproken 

Marjoleine, 
Dick 

 
5. JB 
- De filmavond was een succes! Er waren veel kinderen! Minpuntje was dat het licht niet ging uit. 

Misschien de volgende keer een scherm regelen (nu met een laken) of een andere locatie, 
bijvoorbeeld de Oosterkerk. Veel kinderen. Het was een geslaagde avond! 

- 18 maart is het JB uitje. Ze gaan gourmetten en bowlen. Marieke gaat toch niet in het JB, wil wel 
helpen bij activiteiten. 

- Besluit nemen over het bedrag bij afscheid JB: €25 bij minimaal 5 jaar, €5 per jaar. 
- Kimberly gaat uitzoeken hoe lang Mariëlle, Marlon en Tamara in het JB gezeten hebben. 
 
6. Redactie Clubblad 
- Vorige keer is de vergadering niet door gegaan. Volgende week is er weer een vergadering. 
- Vanaf april maakt Michel het clubblad weer, maart nog door Evert. 
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7. Website/PR 
- Adrie heeft aan Evert laten zien wat er bij Adrie op de pc gebeurd met de website op het scherm. 
- Uitslagen van de regio kunnen weer geplaatst worden! 
 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Kamer van koophandel: Is geregeld. 

- Adrie heeft het draaiboek van de grote club actie bekeken. De opbrengst en de verdeelsleutel 

moeten nog bekeken worden. De mail hierover is niet doorgestuurd naar het hele bestuur. 

Marjoleine maakt een overzicht van de baten en de kosten. Daarna de verdeelsleutel berekenen. 

- Een brief van de TC, met data voor te organiseren activiteiten Bij de gemeente moeten voor 2 mei 

de aanvragen binnen zijn. 

- Onderlinge wedstrijden op 9 december 2017 

- Scoredag 17 februari 2018 

- Toestelwedstrijd en scoredag 14 juli 2018. 

Voor de regio: 

- Springwedstrijd (4 of 11 november 2017) in het Activum 

- Toestelfinale RWS-A + B op 9 juni 2018. 

Adrie gaat de aanvragen bij de gemeente indienen. 

- Dirk Otten en Stefan Koops willen meepraten over de turnhal. Wij gaan eerst met de gemeente 

praten. 

b. Secretariaat: 
- Vriendenloterij: Schijnt veel geld op te leveren. Gaan we niet doen, wij doen al de GCA. 

- Linda gaat zaterdag de hele dag mee met Grietje.  

- Jolien is zwanger. Ook voor vervanging van haar kijken. Misschien zijn er assistenten die (samen) 

de vervanging op zich kunnen nemen. 

c. Act. Secretariaat: 
- De RWS-C wedstrijd 1 april in de Valkenlaan hebben we er extra bij genomen, er is dus geen 

commissie gevormd. Nelleke stond als leiding ingedeeld voor deze wedstrijd. Dick wil de verzorging 
op zich nemen, heeft hier de aantallen voor nodig. 

d. Penningmeester: 
- Geen. 
e. Hoofdleider:  
- Geen. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU/Gymsport.nl 
- Geen. 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- N.v.t. 
 
11. Bespreking jaarverslagen bestuur, redactie, JB, activiteitensecretariaat. 
- Jaarverslag activiteitensecretariaat volgt nog. 
- We hebben de verslagen doorgenomen van het JB, de redactie en het bestuur (overlijden van 

Femmie van Achteren en mevr. Neuman, ziekte van Grietje, moeten nog toegevoegd worden aan 
het verslag).   

 
12. Agenda JAL. 
- Linda heeft de agenda gemaakt en stuurt deze nog door naar de rest van het bestuur. 
- Goede doelen, staat op de agenda, na de pauze. 
- Kimberly en Linda zijn herkiesbaar. 
- Jubilea en onderscheidingen, commissie komt morgen bij elkaar. 
- Het zonnetje? Nelleke? 
- Agenda en jaarverslagen, 2 per tafel printen. 
 
13. Goede doelen. 
- Voorstel projecteren op JAL en daarna bespreken. 
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14. Aanvulling agenda / overige opmerkingen 
- Coby Mersman moet gedotterd worden. 
- Wieger Jonker is ook ziek? Adrie belt eerst met hem. 
- Als een groep mee wil doen met een activiteit wordt dit eerst gemeld/gevraagd aan het bestuur voor 

goedkeuring. Adrie stuurt de mail hierover nog door. 
 
15. Jaarplanning  
- 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 
- 6 mei Spooktocht JB 
 
16. Sluiting 

- Adrie sluit de vergadering met het stukje ‘De kleinen vooraan’.  
 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 12 april 2017 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. 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 

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

897 6-7-16 Besluitenboek bijwerken. 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 

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 

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

Kimberly 

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 

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

Linda 

968 15-3-17 Besluit afscheid JB: €25 bij minimaal 5 jaar, €5 per jaar. Opnemen 
in besluitenboek. 

Jedidja 

969 15-3-17 Uitzoeken hoe lang Mariëlle, Marlon en Tamara in het JB gezeten 
hebben. 

Kimberly 

970 15-3-17 Marjoleine maakt een overzicht van de baten en de kosten. 

Daarna kan de verdeelsleutel berekend worden. 

Marjoleine 

971 15-3-17 Aanvragen wedstrijden 2017/2018, zaalaanvragen bij gemeente. Adrie 

972 15-3-17 Vervanging voor Jolien (en Anita) zoeken. ? 

973 15-3-17 Mail voorstel deelnemersgelden doorsturen. Adrie 

 
 


