
Bestuursvergadering 10 mei  2017 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 10 mei 2017. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Dick Groote, Marjoleine Kruizinga, Kimberly van 

Slochteren, Annemieke Knol en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  -- 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Jedidja opent de avond met het stukje ‘Wandelaar’ uit het boekje ‘Omdenken’. 
- Hartelijk welkom aan Annemieke. Annemieke’s dochter zit op Olympia. Annemieke stelt zichzelf aan 

ons voor. Contact met de redactie is misschien een taak die ze op zich kan nemen. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 12 april 2017 
- Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 
959, 971, 974 en 977 kunnen van de actielijst af. 
De rest blijft staan. 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van             Datum    Onderwerp        DB 

1 Jedidja 13-04 Notulen  

2 Adrie 15-04 Jaarverslag act. Secretariaat  

3 Lonneke 20-04 Organiseren wedstrijd, doen we niet, is ook 
op zondag. 

 

4 Rachel 22-04 Notulen redactie  

5 Evert Warrink 22-04 Clubblad/nieuwsbrief  

6 Gymsport.nl 25-04 5e gymsport.nl congres. 
Kimberly en Marjoleine denken erover na of 
ze er naar toe willen 

Linda 

7 Trudy 04-05 Meer kleuters naar de Curiestraat Kimberly 

8 Sportvereniging 
Rouveen 

05-05 Uitnodiging free run wedstrijd 13-05, in 
Meppel, is ook naar de leiding gestuurd 

 

Nagekomen post:    

 Jedidja 06-05 Notulen JAL  

 Dirk 08-05 Workshop sportief besturen Linda 

 Dick 08-05 ZZP-ers  

 
5. JB 
- Zaterdag was de spooktocht. Ze zagen er eng uit! 24 deelnemers. Het was een geslaagde activiteit! 
- De laatste vergadering was iedereen er. Michelle Kolk zou misschien wel voorzitter kunnen worden. 
- 17 juni is de buitenactiviteit. JB doet de kleuters, Marieke de Groote gaat de activiteit van groep 6-9 

organiseren als stage-opdracht. 
- De vrijwilligers BBQ is het laatste wat dit jaar georganiseerd wordt. 
 
6. Redactie Clubblad 
- De vraag aan Kimberly om een kaartje naar Evert te sturen voor het maken van het clubblad. 
- Wie gaat er advertenties lopen? Moet voor de zomervakantie rond zijn. 
- Eerst de enquête, daarna eventueel advertentie lopen, 7 juni bespreken we de enquête. 
- Redactie staat ook positief tegenover een nieuwsbrief. 
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- Volgende week woensdag of donderdag is de volgende redactievergadering. Misschien schuift 
Annemieke aan. 

 
7. Website/PR 
- Meer kleuters naar de Curiestraat: na de zomervakantie wordt dit opgepakt. 
- Ook meer aandacht voor het beweegdiploma. 
- Jolien heeft een filmpje op Faceboek gezet als promotie voor haar dansgroep. 
 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Bij de ledenadministratie de groepsgrootte opgevraagd: 

- Kleuterdans magneet, 2 x 4 dans Jolien. 

- De groepen van Ilse en Yvonne op dinsdag, zijn ook klein. 

- Woensdag dans verplaatst naar de vrijdag in de Booyenverlaat verplaatst. Misschien wordt de 

groep groter. 

- Acro: 19 op de groep, de tijd wordt verlengt 

- 6-8 in de Magneet: 35! 

- Komende seizoen leiding: Vervanging voor Anita tot aan de zomervakantie is geregeld. Voor na de 

vakantie nog niet. Herma Schepping vragen? 

- Ella gaat naar Zuid-Afrika. 

- Sabine gaat de PABO doen (wil wel op de woensdag lesgeven). 

- Vervanging Jolien: oplossen met assistent leider 3, moet wel een leider bij aanwezig zijn. Hennie 

toch nog een keer vragen. 

- Zalen van Eduwiek kunnen ook gehuurd worden. Hier heeft Adrie nog niet naar gekeken. 

b. Secretariaat: 
- Hoogeveen Sport: de demo, hoe lang op het podium? Dit keer 20 minuten aanvragen. 

- Locatie voor de BBQ, Hier is nog niets mee gedaan. JB vraagt Hans en Trudy weer. 

- GCA: gaan we weer aan mee doen. Deze keer met automatische incasso! 

c. Act. Secretariaat: 
- 20 mei RWS-C in Hollandscheveld. 
- 10 juni toestelfinale RWS-A en B in Emmen. 
- 15 juli toestelwedstrijden en BBQ. 
d. Penningmeester: 
- ZZP-er: Kortgezegd is er sprake van een dienstbetrekking wanneer aan drie vereisten is voldaan: 

- er is een verplichting tot persoonlijke arbeid  
- er is een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de ZZP’er 
- de ZZP’er ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden 

- Bij de KNGU hebben ze nog niet veel ervaring met ZZP-ers.  
- In een comité (Adrie, Dick en Marjoleine) dit bespreken. Adrie neemt contact op met Peter Bus. 
- Marjoleine laat Felicia weten dat er nog niets getekend wordt. Ze valt nu nog onder de oude 

regeling. Volgende vergadering bespreken we dit. 
- ABN-AMRO, 3 rekeningen. De spaarrekening waar niets mee gebeurd opheffen (alleen kosten). 
e. Hoofdleider:  
- Geen. 

9. Nieuwsbrief KNGU/Gymsport.nl 
- Geen. 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
Bespreken voortgang alle doelstellingen uit het beleidsplan, n.a.v. rapportage 
beleidscommissie. Zijn besproken op de JAL. 

Nabespreken jaarvergadering (actiepunten vaststellen): 

- 6 april of 13 april oprichting Olympia. Dit gaan we uitzoeken. Het is 13 april. 

- Actiepunt: Rabobank: Je moet lid zijn om te kunnen stemmen. We gaan uitzoeken hoe dat 

zit. En dit komt in het clubblad te staan. Marjoleine zoekt het uit en maakt een stukje voor in 

het clubblad, misschien ook op bestuurspagina in juni. 
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11. Aanvulling agenda / overige opmerkingen: 
- Geen. 
 
12. Jaarplanning  
- 17 juni: dubbele buitenactiviteit  JB 
- 24 juni: beweegdiploma 
- 8 juli: Around the World in de Tamboer 
- 15 juli: Toestelwedstrijden, gymmiescoredag en vrijwilligers BBQ 
 
13. Sluiting 
- Adrie sluit de vergadering met ‘Geef vrede’. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 7 juni 2017 19.45 bij Marjoleine, 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, 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. 
Hans maakt er een schema van 

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 

961 15-2-17 Gesprek met Ilse (en Ella) over de commissies. Adrie 

975 12-4-17 Korte enquête over het lezen van het clubblad. Brieven uitdelen 
bij de trainingen. 

Kimberly 

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

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

979 10-5-17 Sportief besturen: mail naar Dirk Otten Linda 

980 10-5-17 Een kaartje naar Evert te sturen voor het maken van het clubblad. Kimberly 

981 10-5-17 Locatie voor de BBQ, JB Hans en Trudy laten vragen. Kimberly 

982 10-5-17 ZZP-ers bespreken in een comité. Adrie, Dick 
en Marjoleine 

983 10-5-17 Felicia laten weten dat er nog niets getekend wordt. Marjoleine 

984 10-5-17 De spaarrekening waar niets mee gebeurd opheffen. Dick 

985 10-5-17 Uitzoeken hoe het zit met lid worden van de Rabobank en een 
stukje hierover maken voor in het clubblad. 

Marjoleine 

 


