
Bestuursvergadering 12 juli  2017 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 12 juli 2017. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Dick Groote, Annemieke Knol en 

Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Kimberly van Slochteren (vakantie). 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Marjoleine opent de avond met het stukje ‘Even weg’ van Alie Holman. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 7 juni 2017 
- Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 
934, 984, 985, 986, 987, 988 eraf 
De rest blijft staan. 
797 Verzekering aanpassen. De spullen uit de turnhal moeten nog geïnventariseerd worden.  
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van          Datum    Onderwerp             DB 

1 Didi Evers 08-06 Kijklessen 
We organiseren geen extra kijklessen, i.o.m. 
leiding kan een ouder wel een keer extra kijken 

Linda 

2 Felicia 12-06 Assistent Dewi Nijstad 
De laatste 2 uur heeft ze wel recht op 
assistent. Dewi assisteert nu op de dinsdag bij 
Sabine. Groepen in september afwachten. 

Adrie 

3 Jedidja 12-06 Notulen  

4 Ilse Dekker 13-06 Lessen zomervakantie en declareren dag na 
Pinksteren 
Extra oefenen: Adrie bespreekt dit met 
Lonneke. 

Adrie 

5 Judith 14-06 Assistent Dewi en Laura Veenstra. 
Is nu goed gekeurd. Na de vakantie opnieuw 
bekijken. Marjoleine moet de rekeningnummers 
nog hebben. 

Linda 

6 Marjoleine 21-06 Kerkendag  

7 Adrie 22-06 Hoogeveen Sport. Wie in commissie? Adrie  

9 FC Meppel 21-06 Uitvoering, Linda heeft gemaild  

10 Nelleke 23-06 VOG, alleen bij mensen van buiten af Linda 

11 Nelleke 23-06 Opzet briefje wedstrijden  

12 Nelleke 23-06 Spotify, i-tunes?Is goedkoper. Adrie 

13 Nelleke 23-06 Notulen leidersvergadering  

14 Nelleke 28-06 Notulen sectieverg. 6-9 jaar  

15 Jedidja 01-07 Commissies  

16 Michel 02-07 Concept infonr., vragen om de verbeterde 
versie nog weer naar het bestuur te mailen. 

Linda 

Nagekomen post    

 Annemieke  08-07 Digitale nieuwsbrief  

 Nelleke 11-07 Brieven RWS  



Bestuursvergadering 12 juli  2017 

5. JB 
- 15 juli BBQ, 30 september Cupcake middag. Verder nu geen nieuws. 
 
6. Redactie Clubblad 
- Tijdens de redactievergadering de mededeling dat we doorgaan met een nieuwsbrief en dat we de 

bestaande redactie graag willen houden voor de nieuwsbrief. 
- Er is een jaarplan gemaakt, wanneer nieuwsbrief gepubliceerd wordt. 
- Maximaal 3 advertenties per nieuwsbrief, wat doen we met het sponsorgeld? Dit ligt bij Michel. 
- De bonnetjes van Plaizier? 
- De advertentielopers weer naar dezelfde sponsors laten gaan. 
- Voor 1 oktober moet alles rond zijn. 
- De redactie moet iets bedenken als bedankje voor de bezorgers. 
- Verder wordt er gewerkt aan een besloten groep op Faceboek. 
- Onderzoeken of zoiets als ‘Mijn school’ ook voor Olympia zou kunnen. 
- Leiding per mail laten weten dat het clubblad stopt. Annemieke mailt naar Linda, Linda mailt naar de 

leiding. 
 
7. Website/PR 
- Volgende keer. 
 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Geen. 

b. Secretariaat: 
- Schema voor Hoogeveen Sport. 

c. Act. Secretariaat: 
- Nelleke heeft briefjes gemaakt met meerdere wedstrijden. De wedstrijden waar je je voor moet 

plaatsten niet op dit briefje zetten. Ook een verwijzing naar de website over  waar ze kunnen kijken 
wanneer ze aan de beurt zijn. 

d. Penningmeester: 
- Dick en Marjoleine gaan kijken hoe het kan met i-deal betalen (voor het JB). 
e. Hoofdleider:  
- Ella gaat toch niet naar Zuid-Afrika, heeft er geen vertrouwen in. Gaat na de vakantie op donderdag 

naar Lelystad, kan dan geen lesgeven. 

- Lesrooster per 1 september: Er komt een groep bij, 9-12 jaar van Grietje op maandag in de 

Magneet. 

- Op woensdag is in het nieuwe seizoen de Magneet een uur eerder gehuurd, omdat er 21 kinderen 

van de donderdag van Trudy doorstromen naar een volgende groep. 

- Jolien gaat op vrijdag lesgeven in de Booyenverlaat. Volgens Marjoleine pas vanaf januari. De 

groepen tot die tijd onder verdeeld. Adrie vraagt dit na. 

- Adrie heeft een gesprek met Marleen gehad. Er is geen andere zaal. De zaal een half uur langer, 

meer matten zijn aangevraagd. Marleen moet eerst met ouders overleggen of ze akkoord gaan. 

Adrie wacht nog op antwoord van Marleen hierover. 

- Adrie heeft een gesprek met Felicia en Ilse over Hoogeveen Sport gehad. Eerst de commissie bij 

elkaar. En het draaiboek volgen. 

- Vraag over contributie: Worden er via digimembers facturen verstuurd? Dit heeft de aandacht van 

Dick en Michiel. 

- Er is nieuwe oefenstof. 

9. Gymsport.nl 
- Geen. 
 
10. Notulen leidersvergadering 
- Geen opmerkingen. 
 
11. Bestemming sponsorgeld 
- Zie punt redactie. 
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12. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- Geen. 
 
13. Aanvulling agenda / overige opmerkingen: 
- Geen. 
 
14. Jaarplanning  
- 15 juli: Toestelwedstrijd, gymmiescoredag en vrijwilligers BBQ. 
- 16 september: Hoogeveen Sport. 
- 30 september: Cupcake middag. 
 
15. Sluiting 

- Adrie sluit de vergadering met het stukje ‘Drie zonen’. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 13 september 2017 19.45 bij Marjoleine, opening door Kimberly 
 
 

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 

989 12-7-17 Kijklessen: Didi Evers mailen dat wij geen extra kijklessen 
organiseren. Kijken i.o.m. leiding. 

Linda 

990 12-7-17 Extra oefenen selecties eerste en laatste week vakantie 
bespreken met Lonneke. 

Adrie 

991 12-7-17 Rekeningnummers van assistenten Dewi en Laura Veenstra 
mailen naar Marjoleine. 

Linda 

992 12-7-17 Spotify, i-tunes? Bespreken met Grietje en Jolien. Adrie 

993 12-7-17 Concept infonr. Michel vragen om de verbeterde versie nogmaals 
naar het bestuur te mailen. 

Linda 

994 12-7-17 Onderzoeken of zoiets als ‘Mijn school’ ook voor Olympia zou 
kunnen. 

??? 

995 12-7-17 Leiding per mail laten weten dat het clubblad stopt. Linda 

996 12-7-17 Mailen naar Nelleke over de verwijzing naar de website (waar ze 
kunnen kijken wanneer ze aan de beurt zijn) op wedstrijdbriefje. 

Linda 

997 12-7-17 Kijken hoe het kan met i-deal betalen voor het JB. Dick en 
Marjoleine 

998 12-7-17 Aan Jolien vragen hoe het zit met de lessen in de Booyenverlaat. Adrie 

 


