
Bestuursvergadering 7 juni  2017 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 7 juni 2017. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Kimberly van Slochteren, 

Annemieke Knol en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Dick Groote (vakantie). 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Linda opent de avond met het stukje ‘Vrede’. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Schadeformulier. 
 
3. Notulen van 10 mei 2017 
- Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 
792, 897, 975, 978, 979, 980, 982, 981, 983 kunnen van de actielijst af. 
792, 975 Inventarisatie clubblad heeft inmiddels plaatsgevonden. 
978  ZZP-ers staat op de agenda. 
981  Lonneke had Hans en Trudy al gevraagd of de BBQ weer bij hun mag plaatsvinden. 
De rest blijft staan. 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van             Datum    Onderwerp        DB 

1 Nienke Ymker 11-05 Stimuleringssubsidie sport/beweegactiviteit  
voor mensen met een beperking 

 

2 Samenloop voor Hoop 16-05 Uitnodiging info-avond  

3 Monique 18-05 Redactie  

4 Dirk Otten 19-05 Besturen met een visie  

5 Evert 19-05 Verhoging abb. Adrie 

6 Lindsy 23-05 Notulen beleidscommissie  

7 Jedidja 23-05 Notulen JAL  

9 Evert 27-05 Herstel domeinregistratie, wat houdt 
onderhoudscontract per maand in 

Adrie 

10 Michel 27-05 Clubblad controle  

Nagekomen post    

 Jedidja 5-6 Besluitenboek  

 Kimberly 6-6 Promotie kleuters  

 Kimberly 6-6 Voorbeeld nieuwsbrief  

 Resie Hoeijmakers 6-6 Onderzoek bestuurlijke ondersteuning 
sportvereniging 

Adrie 

 
5. JB 
- Dit weekend vergadering (10-6) en volgende week zaterdag (17-6) de dubbele buitenactiviteit. 
- De propaganda van het JB wordt niet doorgestuurd naar bestuur. Gaat Kimberly doen. 
- Kimberly en Lonneke hebben aangegeven dat het JB weer draaiboeken moeten gaan maken. 
 
 
6. Redactie Clubblad 
- Monique kwam met de mededeling dat ze het rustig aan moet gaan doen. 
- 7-6-2017: We nemen het besluit dat we stoppen met het clubblad in de huidige vorm. 
- Juni (nu), juli/augustus, tot en met het september infonummer moet het clubblad nog verschijnen. 
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- De redactie staat positief tegenover een nieuwsbrief. 
- Tot september hebben we de tijd om alles rondom de nieuwsbrief te regelen. 
- We hoeven dus geen advertenties meer te lopen. 
- Kimberly heeft al een voorzet voor de digitale nieuwsbrief gemaild. 
- Commissie ‘nieuwsbrief’: Kimberly, Annemieke. 

Opmerkingen Adrie: verspreiding, ook op papier? Redactie intact blijven. Wat doen we met de 
bezorgers? Advertenties in de nieuwsbrief? Plaizier bonnetjes? Frequentie? Aanpassen aan 
activiteiten? Jaarplanning maken. 

- De commissie komt in de AB-vergadering van juli met een voorstel. 
- Helma er ook bij betrekken, Linda mailt Helma dat we per 1 oktober over gaan op de nieuwsbrief. 
- Na 36 jaar komt er een einde aan het clubblad. 
 
7. Website/PR 
- Geen opmerkingen. 
 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Geen. 

b. Secretariaat: 
- Gecombineerde vergadering: woensdag 22 november. 

- JAL: woensdag 18 april 2018. 

- Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 12 januari 2018. 

- 1 briefje voor alle wedstrijden: Linda mailt naar Nelleke om een opzet te maken voor dit briefje. 

c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Geen. 
e. Hoofdleider:  
- Vorige week leidersvergadering: Lesrooster: Ella gaat van september tot januari voor stage naar 

Zuid-Afrika: vervanging door Selma (leider 3), is daar al jaren assistent. 

- Sabine gaat nog niet de PABO doen. 

- Judith stopt op de donderdagavond. Herma Schepping wil graag les komen geven bij Olympia. 

Voorwaarts (Tiendeveen) op een andere dag gaan doen. Nog geen bericht van haar gehad. 

- Danique kan niet elke week op donderdag. 

- Anita is nu met vakantie en na de zomervakantie heeft ze verlof. 

- Er moeten weer mensen naar de leiderscursus. 

- Notulen van de leidersvergadering volgen nog, daarna bespreken (volgende vergadering). 

- Adrie wil nog gesprek met Marleen. Andere zaal met meer matten, half uur langer de zaal is wel 

aangevraagd. 

9. Gymsport.nl 
- Geen. 
 
10. ZZP-er 
- Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Felicia en haar moeder. 
- In heet concept contract staat iets over vervanging. E moet zich aan de regels van Olympia houden. 

Geen eigen groepen opstarten in de buurt van Hoogeveen. Daar was ze het mee eens, maar het 
staat niet in het 2

de
 concept. 

- Het verwijt kwam dat de communicatie binnen Olympia niet goed loopt. 
- Hoe zit het de verzekering? 
- Adrie heeft al zijn punten gestuurd naar Peter Bus van de KNGU. Even afwachten wat die er van 

zegt. 
- Wordt vervolgd. 
 
11. Clubkas actie Rabobank 
- Marjoleine: Je moet lid worden van de Rabobank en je moet een rekening bij de Rabobank hebben. 

Je bent niet automatisch lid als je een rekening hebt. 
- Marjoleine maakt een stukje voor het clubblad of de nieuwsbrief. 
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12. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 

Afspraken over eerste concept jaarplanning. 

Vaststellen datum vrijwilligersinspraakavond/gecombineerde vergadering. Vastgesteld. 

De overige punten waren oude punten. Adrie neemt dit mee naar de beleidscommissie 

 
13. Aanvulling agenda / overige opmerkingen: 
- Schadeformulier: de ouders van Karin Vos willen geen formulier invullen. Bepaalde dingen hoeven 

(nog) niet ingevuld te worden, zoals het gevolg. 
 
14. Jaarplanning  
- 17 juni: Dubbele buitenactiviteit JB 
- 24 juni: Beweegdiploma (’s morgens), Adrie gaat heen, Linda misschien. 
- 8 juli: Around the World in de Tamboer 
- 15 juli: Toestelwedstrijd, gymmiescoredag en vrijwilligers BBQ 
- 16 september: Hoogeveen Sport 
 
15. Sluiting 

- Adrie sluit de vergadering met ‘Doen’ van Toon Hermans. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 12 juli 2017 19.45 bij Marjoleine, opening door Marjoleine. 
 
 

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 

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 

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 

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

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

985 10-5-17 Een stukje in het clubblad over de Rabobank (lid worden). Marjoleine 

986 7-6-17 Helma mailen over nieuwsbrief. Linda 

987 7-6-17 Nelleke mailen over voorzet voor 1 briefje met alle wedstrijden. Linda 

988 7-6-17 Gesprek met Marleen. Adrie 

 


