
Bestuursvergadering 13 september  2017 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 13 september 2017. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Annemieke Knol en Jedidja 

Kappers. 
Afwezig:  Kimberly van Slochteren en Dick Groote. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Adrie opent de avond met het stukje ‘Als iemand’. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 12 juli 2017 
- Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 
832, 934, 939, 961, 989, 990, 992, 993, 995, 998 eraf 
832 Verdeling Gymsport komt aan de orde bij de ingekomen post. 
939 Eugenia heeft een nieuw bestuur. Adrie neemt geen contact met ze op. 
998 De lessen van Jolien in de Booyenverlaat beginnen per 1-1-2018. 
De rest blijft staan. 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van        Datum       Onderwerp            DB 

1 Ilse 14-07 Turnen in de vakantie, doen we niet  

2 Jedidja 19-07 Notulen  

3 Jan Willem 19-07 Sportactie, doen we niet, veel werk, levert 
waarschijnlijk niets op 

 

4 Yvonne 15-07 Finale jazz dans, naar Hoogeveen halen  

5 Adrie 21-07 Felicia -> declareren, is gedaan  

6 Adrie 25-07 Lesrooster  

7 Linda 25-07 Daniel Jansen -> reacties Facebook 
Erg jammer hoe dat allemaal gelopen is 

 

9 Michel 24-08 Presentje bezorgers  

10 Adrie 05-09 Felicia -> deelname commissie 
Ze zadelen de rest op met extra commissie, een 
betere begeleiding is wenselijk bij nieuwe leiding, 
mail naar Ilse en Felicia 

 
 
 
Linda 

11 Felicia 05-09 Start nieuw seizoen 
Voor volgend zomer: een contactpersoon (leiding 
en bestuur) in de laatste vakantie week. 
Springgroep: als bestuur daar gaan kijken a.s. 
maandag. Annemieke neemt contact op met 
Felicia dat ze komen. 

 
 
 
Annemieke 
en 
Marjoleine 

12 Danielle vd Berg 07-09 Contributie, mail beantwoorden dat de contributie 
aangepast kan worden 

Linda 

13 Dick 09-09 Bedrag Rabobank Clubkas, bedrag is verhoogd  

14 Adrie 09-09 Hoogeveen Sport  

Nagekomen post    

 Linda 10/9 Bericht op Facebook betreffende de GCA  

 Adrie 11/9 GCA  
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 Dick 11/9 Verdeling Gymsport, controleren adressen en aan 
leiding doorgeven wat de bedoeling is. 

Linda 

 Kimberly 12/9 PR/Flyers, ziet er goed uit 
Kaartjes sturen: Kimberly mailen of zij dit digitaal 
wil gaan doen (via Greetz o.i.d.) 

 
Linda 

 Lonneke 13/9 Clubblad bezorgers  

 Anita ?? Geboortekaartje Nowen Joël, kraamvisite 
combineren met leiding, kaartje doorsturen leiding 

Linda 

 
5. JB 
- 30 september is de Cupcakemiddag. Ging goed met de briefjes ophalen deze keer! Annemieke 

gaat namens het bestuur even kijken bij de Cupcakemiddag. 
- Vergoeding JB? Dat gaan we niet doen. Linda mailt hierover met Lonneke en Kimberly zodat zij dit 

met het JB kunnen kortsluiten. 
 
6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- De eerste digitale nieuwsbrief is vanavond verstuurd. Staat ook op Facebook. 
- Het is veel gedoe geweest om het allemaal voor elkaar te hebben. 
- Je kunt zien hoeveel mensen het lezen hebben etc. 
- Kimberly, Michel en Annemiek zijn bij Helma geweest omdat er veel via de website gaat. 
- Het idee is om jaarlijks een presentatiegids (infonummer) te laten printen bij Printjob. De sponsoren 

kunnen hiervoor ingezet worden. 
- Er moet een brief opgesteld worden voor de bezorgers, o.a. met de vraag of ze één keer per jaar de 

presentatiegids willen rondbrengen. 
- De advertentielopers ook opnieuw benaderen voor de sponsoren voor de presentatiegids. 
- Dit alles moet goed opgezet worden. 
- Voor de conceptplanning is ook de commissie-indeling nodig. 
- Er wordt ook nog besloten groep op Facebook gemaakt. 
- Hopelijk is Rachel er bij de volgende redactievergadering weer bij. 
 
7. Website/PR 
- De website is bijgewerkt. Lesrooster klopt nog niet helemaal. 
- Fout in contributie op de website? Marjoleine gaat er naar kijken. 
- PR: Het idee heerst dat als over een wedstrijd op de regio Hoogeveen heeft gestaan, het niet meer 

zo gauw geplaatst wordt in de krant. 
- Infoboek nakijken of Regio Hoogeveen bij de PR staat. 
 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Heeft een stukje gemaakt voor Hoogeveense Courant. Een leven lang turnen, morgen wordt er een 

foto gemaakt in de turnhal met het oudste en het jongste lid. 

b. Secretariaat: 
- Gecombineerde vergadering: Onderwerp? Vrijwilligersbeleid? Even over na denken. 

c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Marjoleine en Dick kunnen beiden in het (boekhoud)programma vanaf november.  
e. Hoofdleider:  
- Zaterdag Hoogeveen Sport: hopelijk is het goed weer. Adrie is druk met de toestellen. Vanaf 12 uur 

kan de  kraam opgebouwd worden. Nieuwe flyers! 

- GCA: Het draaiboek moet bijgesteld worden, data beter bekijken. Was dit jaar te snel na de 

vakantie. 

- Het bijhouden, presentjes etc. wel door Bruin en Jannie laten doen? 

- Na 11 november kan alles ingevoerd worden. Kan met meerdere tegelijk ingevoerd worden?  

- Lesrooster: Curiestraat: eerste uur kleuters (2) worden doorgestuurd naar de volgende groep. 

- Ella eerste en tweede uur, Selma het derde uur. 
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- Assistenten Dewi (dinsdag Booyenverlaat), Laura (dinsdag Sabine) en Silvana (?) moeten nog een 

aanstellingsbrief hebben. 

- 1 briefje voor alle wedstrijden: Er is een briefje gemaakt, maar het is niet verstandig om zo’n briefje 

uit te delen. 

- Spotify: muziek downloaden. Jolien zou uitzoeken hoe het zat. Niets van gehoord. Dit terug 

koppelen naar Jolien. 

9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Net deze week binnen gekregen. 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- Bespreken concept jaarplanning 

* JB moet nog in de jaarplanning gezet worden. 
* Jongenswedstrijden ook nog? 

- Voorbereiden vrijwilligersinspraakavond/gecombineerde vergadering. 
* Nadenken over het onderwerp: Vrijwilligersbeleid? 

 
11. Aanvulling agenda / overige opmerkingen: 
- Eventueel op dinsdag vergaderen: In oktober, november en december kan Jedidja niet op 

woensdag. Even via mail communiceren of iedereen op dinsdag kan. 
 
12. Jaarplanning  
- 16 september: Hoogeveen Sport. 
- 30 september: Cupcake middag. 
- 18 november: Springwedstrijd in Hoogeveen. 
- 22 november: Gecombineerde vergadering. 
- 9 december: Onderlinge wedstrijden. 
 
15. Sluiting 
- Adrie sluit de vergadering met het stukje ‘Wens’. 
 
Volgende vergadering 
- Dinsdag 10 oktober 2017 19.45 bij Marjoleine, opening door Annemieke. 
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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 

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 

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

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

Linda 

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

Adrie 

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 of het kan met i-deal betalen voor het JB. Dick en 
Marjoleine 

999 13-9-17 Een mail naar Felicia en Ilse over deelname aan commissies. Linda 

1000 13-9-17 Op agenda juni/juli: het bespreken contactpersonen (leiding en 
bestuur) in de laatste vakantie week. 

Linda 

1001 13-9-17 Springgroep: kijken en Felicia op de hoogte brengen van bezoek 
aan springgroep. 

Annemieke, 
Marjoleine 

1002 13-9-17 Danielle vd Berg  mailen dat de contributie aangepast kan 
worden. 

Linda 

1003 13-9-17 Verdeling Gymsport, controleren adressen en aan leiding 
doorgeven wat de bedoeling is. 

Linda 

1004 13-9-17 Kimberly mailen of zij de kaartjes digitaal wil gaan doen. Linda 

1005 13-9-17 Geboortekaartje Nowen Joel, kraamvisite combineren met leiding, 
kaartje doorsturen leiding (en bestuur). 

Linda 

1006 13-9-17 Lonneke en Kimberly mailen dat we geen vergoeding gaan geven 
aan het JB.. 

Linda 

1007 13-9-17 Een brief opstellen voor de bezorgers, o.a. met de vraag of ze één 
keer per jaar de presentatiegids willen rondbrengen. 

Redactie? 

1008 13-9-17 De advertentielopers opnieuw benaderen voor de sponsoren voor 
de presentatiegids. 

Redactie? 

1009 13-9-17 Infoboek nakijken of Regio Hoogeveen bij de PR staat. Jedidja 

1010 13-9-17 Gecombineerde vergadering: Onderwerp: Vrijwilligersbeleid? 

Over na denken. 

Bestuur 

1011 13-9-17 Assistenten Dewi, Laura en Silvana een aanstellingsbrief mailen. Linda 

1012 13-9-17 Spotify: terugkoppelen naar Jolien. Adrie 

 
 

 


