
Bestuursvergadering 14 november  2017 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: dinsdag 14 november 2017. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Dick Groote, Annemieke Knol, 

Kimberly van Slochteren en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  --- 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Adrie opent de avond met het stukje ‘Gebed’, van Toon Herman. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 10 oktober  2017 
- Adrie heeft een gesprek gehad met Ilse. Zij vindt zelf dat haar mailtjes duidelijk zijn. Zit tegen een 

burn-out aan, gaat daarom een jaar niet naar school. 
- Zijn er uit gekomen met het contract van Felicia? Alleen iets van de verzekering staat nog open. 
- Maandag heeft Adrie gekeken bij de les van Felicia, liep goed! 
- Het invoeren van de GCA is veel werk. Er gaat een mailtje naar de leiding of ze alle boekjes weer 

terug hebben gekregen. Ook de lege boekjes graag weer terug. 
- Aan de presentjes voor de GCA wordt gewerkt. Vvv-bonnen nog even afwachten hoeveel kopen. 
 
Actiepunten: 
1004, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1027  eraf 
1004 Kimberly blijft de kaartjes versturen. Het gaat om ongeveer 50 kaartjes. 
1013 Vergoeding JB bij activiteiten gaan we niet doen. Kimberly mailt met JB. 
1016 In de nieuwsbrief wordt benoemd dat de deelnemers van een wedstrijd die week een mail 

kunnen verwachten. 
1017 Betaal mogelijkheden JB bekijken. Dick gaat kijken of Tikki€ iets is voor het JB. 
1027 Dorien ging er vanuit dat ze nog in de kledingcommissie zit. Linda vraagt de leiding of zij nog 

iemand weten voor de kledingcommissie. 
De rest blijft staan. 
797 Offerte verzekering is in de maak. 
1022 Helma en Annemiek zijn bezig met het uitzoeken van de nieuwsbrief voor oud-leden/ereleden. 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van        Datum       Onderwerp            DB 

1 Nelleke 11-10 Grietje, aandacht vanuit leiding  

2 Omnigym 15-10 Gecondoleerd -> Djamila  

3 Turngroep Noord 17-10 Kaart Djamila  

4 Jedidja 17-10 Notulen  

5 Danielle vd Berg 20-10 Lessen door laten gaan.  

6 Allisha Mulderij 25-10 Activiteiten BSO, gaan we niet doen. Linda 

7 Rabobank 25-10 Clubkascampagne, heeft niet in de krant 
gestaan. Dans en 2 turnsters waren aanwezig. 

 

9 Eugenia 27-10 Uitvoering  

10 Helma 08-11 Vertalen aanmeldformulier. Goed idee! Alleen 
in het Engels, vragen of Helma (Brian) het wil 
vertalen. Ook de welkomsbrief vertalen. 

Linda 

Nagekomen post    

 Adrie 14-11 Assistenten.  

 Adrie 14-11 Offerte presentatiegids  
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5. JB 
- Sinterklaas en de kerst activiteit staan nog op het programma dit jaar. 
 
6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- Redactievergadering is vorige keer niet doorgegaan. 
- Annemieke roept de vergadering bij elkaar. Helma wil er ook graag bij zijn. 

Kimberly schuift ook aan. 
- Taken moeten anders verdeeld worden. 
- Nieuwsbrief komt volgende week woensdag? 
- Volgende vergadering presentiegids bespreken. 
- Brief naar de adverteerders. Persoonlijk door de advertentielopers. Aandachtspunt! 
- Bedankjes voor Monique en Rachel moeten nog. Linda heeft al wel met ze gemaild! 
 
7. Website/PR 
- Opleidingen jury: oefenstof – link werkt niet. 

- Lesrooster aanpassen, Selma, kleuters donderdag, leiding donderdag. 

- Agenda vrijwel leeg, doordat alles opnieuw ingevoerd moest worden. 

- Activiteiten secr., is niet meer vacant. 
- Leiding aanvullen met Selma – selma@pekel.nl 

8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Flyers: tijden en plaatsen kloppen niet meer. Wat doen we er mee? Weggooien. Flyers in het 

vervolg  zonder tijden maken. 
- Winterchallenge Tamboer: Grietje doet waarschijnlijk mee. 
- 16 juni 2018 Dansoptreden in de Tamboer. 
- Kratten met spullen voor Hoogeveen Sport: waar naar toe? Naar Dick. 
- Acro: Willen mee gaan doen met wedstrijden! 1

e
 jaar hoeven we geen jury te leveren. Eigen pakje is 

geen probleem! 
- Grietje meldt een extra assistent voor de maandag aan. Mail gestuurd. Mag tijdelijk, totdat Kiona 

weer bij Jolien gaat assisteren. 
- Of wij iets voor mensen met een beperking kunnen doen met dansen? Daar is Phihezo voor. 

b. Secretariaat: 
- Beweegdiploma 20-01 akkoord? Ja! 
- Vergoeding JB-ers: zie doorgestuurde mail van Kimberly. 
- Kleding passen, maten doorgeven. 

- Boek Djamila, wanneer gaan we deze overhandigen en wie gaan dit doen? 

Voorpagina moet nog gemaakt worden, daarna is het boek klaar. Afspraak maken met ouders. 

Lonneke ook hiervoor vragen. Adrie overlegt met de tante. Dick, Linda willen mee. 

c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- We zijn overgestapt op een online programma, werkt nog niet helemaal goed. 
e. Hoofdleider:  
- Vraag aan: Extra leiding A selectie: Ze gaan de vergoeding niet delen. 

- Tweede groep: controleren of ze wanbetalers zijn, dus niet naar tweede groep. Dit is niet altijd 

gebeurd. 

- Verkeersleiders inhuren bij onderlinge wedstrijd, kosten €100,-  
 

9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Niet besproken. 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- Exitonderzoek. Hoe gaan we dit opzetten? Kimberly kijkt er naar. 
- Inschrijfformulier is aangepast op de website. Aanvinken is voldoende, geen handtekening nodig. 
- Afscheid Lindsy, in december. Kijken wat ze krijgt. 
 
 

mailto:selma@pekel.nl
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11. Aanvulling agenda / overige opmerkingen: 
- Geen. 
 
12. Jaarplanning  
- 2 december: Sinterklaas JB. 
- 9 december: Onderlinge wedstrijden.  
- 16 december: Kerstactiviteit JB. 
- 13 januari 2018: Nieuwjaarsbijeenkomst 21 bij Adrie en Yvonne. 
- 20 januari: Beweegdiploma. 
 
13. Sluiting 

- Adrie sluit de vergadering met het stukje ‘Geluk’ van Toon Hermans. 
 
Volgende vergaderingen 
- Dinsdag 12 december 2017 19.45 bij Marjoleine, opening door Adrie. 
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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. Offerte is in de maak. Dick 

840 13-1-16 Marjoleine moet nog gemachtigd worden bij 1 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 

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 kan. Adrie 

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

Linda 

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

Linda 

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?  Bestuur 

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

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

1022 10-10-17 Uitzoeken hoe het zit met oud leden en ereleden? Krijgen die 
ook een nieuwsbrief? 

Annemieke, 
Helma 

1023 10-10-17 Draaiboek van de GCA aanpassen. Adrie 

1024 10-10-17 Bedankje voor Monique en Rachel afscheid van redactie. Linda 

1025 10-10-17 Contact met Sabrina Pasman over les donderdag 20 uur. Adrie, 
Lonneke 

1026 10-10-17 Netty Buist mailen dat ze de presentielijst wel bij moet houden. Linda 

1028 14-11-17 Er gaat een mailtje naar de leiding of ze alle boekjes weer terug 
hebben gekregen. Ook de lege boekjes graag weer terug 

Linda 

1029 14-11-17 Mail naar JB dat er geen vergoeding komt bij activiteiten. Kimberly 

1030 14-11-17 Kijken of Tikki€ iets is voor het JB. Dick 

1031 14-11-17 Leiding vragen of zij nog iemand weten voor kledingcommissie. Linda 

1032 14-11-17 Allisha Mulderij mailen. Linda 

1033 14-11-17 Vertalen aanmeldformulier en welkomsbrief: Helma hiervoor 
vragen. 

Linda 

1034 14-11-17 Afspraak maken met familie voor het aanbieden van het boek 
Djamila. 

Adrie 

1035 14-11-17 Exitonderzoek. Hoe gaan we dit opzetten? Kimberly 

1036 14-11-17 Afscheid Lindsy, in december. Kijken wat ze krijgt. Linda 

1037 14-11-17 Verkeersleiders inhuren onderlinge wedstrijd. Adrie 

 


