
Bestuursvergadering 12 april 2017 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 12 april 2017. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Dick Groote, Marjoleine Kruizinga en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Kimberly van Slochteren 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Dick opent de avond met het stukje ‘Pasen’. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 15 maart 2017 
- Adrie is bij Wieger Jonker geweest. Er is een stuk van zijn lever weggehaald. 

Hij knapt alweer wat op. 
 
Actiepunten: 
 
946, 948, 956, 960, 966, 968, 969, 970, 972, 973  eraf 
948 Bruin en Jannie hebben een attentie gehad en willen de volgende keer helpen met de CGA. 
956 Kimberly heeft een gesprek gehad met Trudy, Felicia en Anita. N.a.v. hiervan maakt zij een plan 
 van aanpak om verschillende acties op te zetten en uit te voeren. 
960 Het is Jordy niet gelukt om zich op te geven voor de jury opleiding. 
 
De rest blijft staan. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van             Datum    Onderwerp        DB 

1 Adrie 16-03 Voorstel deelnemersgelden  

2 Grietje 17-03 Afmelding JAL (geeft dan les)  

3 Marjoleine 20-03 Voorstel Felicia Marjoleine 

4 Marjoleine 20-03 Financieel jaarverslag  

5 Marjoleine 20-03 Grote Club Actie overzicht  

6 Serviceteam KNGU 22-03 VSK  

7 Dirk Otten 22-03 Gesprek VSK, sportief besturen willen wij als 
bestuur wel 

Linda 

9 Felicia 20-03 Gymlessen Ella. Zoals het nu gegaan is, is 
niet de gang van zaken, maar de meisjes 
kunnen niet weer terug naar de vorige groep. 
Felicia weet nu dat dit niet mag/kan. 

 

10 Rachel 24-03 Notulen redactie  

11 Lindsy 28-03 Notulen e.d. beleidscommissie  

12 Afke 29-03 KSS2 en verlof  

13 Linda 30-03 Annemieke Knol – bestuurslid?  

14 Marjoleine 04-04 Aanpassen bedragen website, mail Kimberly  

15 Yvonne 05-04 Notulen jazz  

Nagekomen post    

 Marjoleine 07-04 Overzicht GCA  

 Evert 08-04 Brief webmaster  

 Wieger Jonker  Kaartje dat hij niet naar de JAL kan komen.  
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5. JB 
- Het JB-uitje was leuk! Gourmetten bij Lieke en daarna bowlen bij Kiri. Er is afscheid genomen van 

Mariëlle, Marlon en Tamara. 
- Het JB telt nu 6 leden.  
- Volgende activiteit: 6 mei spooktocht. 
 
6. Redactie Clubblad 
- Nieuwsbrief/clubblad: niet veel enquêtes ingevuld. Brieven uitdelen bij de trainingen? Dit met 

Kimberly bespreken. Weer een korte enquête. Als vraag toevoegen: Wat zou je kiezen nieuwsbrief 
of clubblad? En de leeftijd toevoegen. Uitdelen: Magneet (Trudy), turnhal donderdag, Booyenverlaat 
en Curiestraat. 

- Wie gaat de advertentiemappen doen? 
 
7. Website/PR 
- We hebben een uitgebreide mail van Evert gehad.  
- Documentbeheer: Iedereen een nieuwe inlog. De draaiboeken moeten er nog op. 
- Er was gedoe met de uitslagen op de server als er te veel gekeken werd. 
- Hans Dijkstra heeft gekeken of het ook op zijn server kon, dit kost €4 per jaar. Afgelopen zaterdag 

verliep goed op die server (is voor regio). Adrie gaat naar Evert om dit te bespreken. 
Namens de regio bedankt voor het gebruik maken van de server van Olympia! 

 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Adrie en Dick hebben 24 april een gesprek met Annemieke Knol, bij Adrie thuis. Annemieke heeft 

belangstelling om het bestuur te komen versterken.  

- Welke vacatures zijn er? Voorzitter, activiteiten (het praktische bij Nelleke laten), redactie. 

Misschien via redactie groeien naar voorzitter? 

- Tijdens de RWS-B wedstrijd van 4 februari is er €480 winst gemaakt met de verkoop! 

- Adrie gaat een presenter aanschaffen. 

- Kiper: aanschaffen van het geld van de GCA. 

- Voor nieuwe leiding, die we niet kennen een VOG aanvragen. 

- Adrie gaat naar de ouders van Roland Koopman. 

b. Secretariaat: 
- Geen. 

c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Felicia: We gaan een overeenkomst opstellen. Er moeten b.v. afspraken komen over het oprichten 

van eigen groepen binnen het werkgebied van Olympia. 
Alleen voor Felicia 21% erbij, andere clubs gaan ook akkoord. Voor een voorbeeldcontract voor 
ZZP-ers gaat Marjoleine de helpdesk van de KNGU bellen, Dick met zijn boekhouder en Adrie 
vraagt Jan de Knegt. 

- Marjoleine mail Felicia dat we in principe akkoord gaan en dat er een overeenkomst opgesteld 
wordt. 

e. Hoofdleider:  
- Zaalaanvraag voor volgend seizoen moet nog gedaan worden. 

- Grietje wou een derde groep, maar van 20 kun je geen drie groepen maken.  

- Booyenverlaat op vrijdag door Jolien? Budo zit niet meer op vrijdag in die zaal. Stoppen in de 

Curiestraat, met die 2 groepjes van 3 kinderen. 

- Marleen of langer of een uur erbij? De acro-groep is nu 20! Wil wel graag naar andere zaal, waar 

meer matten zijn. In Activum zijn veel matten. 1,5 uur trainen, dus meer contributie. Briefje aan 

ouders meegeven. Adrie gaat in gesprek met Marleen hierover. 

- Lonneke wil ook een uur extra met selectie, dat wordt lastig. 

- Adrie zet het allemaal op papier. 

- Wedstrijden van de regio: DOS Zuidwolde wil ook de toestelfinale. Wij gaan een RWS-C wedstrijd 

organiseren (is geen vloer voor nodig). 
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9. Nieuwsbrief KNGU/Gymsport.nl 
- 20% korting voor alle KNGU-leden op de show van Cirque du Soleil. 
- Er is een nieuwe PR functionaris. 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- N.v.t. 
 
11. Grote Club Actie, opbrengst + verdeelactie. 

- Vanaf nu een gediffertieerde code voor de verschillende groepen voor het geld van de GCA. 
- We hebben het overzicht bekeken. Marjoleine kijkt er nog even naar, er zit nog een foutje in. 
 
12. Aanvulling agenda / overige opmerkingen: JAL 
- Afmeldingen voor JAL: Grietje, Marijke, Wieger Jonker en Henk Kreuze. 
- 30 agenda’s printen. 
- 10 x notulen en jaarverslagen, JB en bestuur zijn er al. 
- Redactie en activiteiten komt nog. 
- Financieel jaarverslag hebben we samen bekeken. 
- PPP van jaarverslagen en goede doelen. 
- Commissieonderscheidingen: certificaat voor Tinie Woltinge sterlid. 
- Alles is besteld, speldjes etc. 
- Adrie neemt de beamer en laptop mee. 
 
13. Jaarplanning  
- 19 april JAL in de Vredehorst. 
- 6 mei Spooktocht JB. 
- 6 mei Bestuursuitje. 
 
14. Sluiting 

- Adrie sluit de vergadering met een gedichtje ‘Samen op weg naar Pasen‘. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 10 mei 2017 19.45 bij Marjoleine, opening door Jedidja. 
 

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 

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

Dick 

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

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

974 12-4-17 Aanpassen deelnemersgelden op de website. Kimberly 

975 12-4-17 Weer korte enquête? Brieven uitdelen bij de trainingen? Dit 
bespreken met Kimberly. 

? 

976 12-4-17 Gesprek met Evert over de server etc. Adrie 

977 12-4-17 Mail naar Felicia over dat we akkoord gaan. Marjoleine 

978 12-4-17 Informatie over contract ZZP-ers. Marjoleine, 
Dick en Adrie 

 


