
Bestuursvergadering 12 december  2017 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: dinsdag 12 december 2017. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Marjoleine Kruizinga, Dick Groote, Kimberly van Slochteren en Jedidja 

Kappers. 
Afwezig:  Linda de Vries, Annemieke Knol. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Adrie opent de avond met het stukje ‘De jongste dag’. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Evaluatie springwedstrijden (bij mededelingen voorzitter). 
- Evaluatie GCA (bij mededelingen voorzitter). 
 
3. Notulen van 14 november 2017 
- Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 
797, 991, 1009, 1010, 1011, 1026, 1028, 1030, 1031, 1032, 1033, 1035, 1037   Eraf. 
797 Verzekering: Per 1-1-2018 gaan we over  naar ASR (Henk Mulderij). Er wordt niet moeilijk 

gedaan over het verplaatsen tumblingbaan/airtrack! 
De rest blijft staan 
840 Lopende rekening overplaatsen naar de Rabobank? Als het handiger is en niet duurder zeker 

overstappen. 
887 Uitzoeken wie er allemaal ster lid, erelid, etc. is. Dick vraagt Hans of hij er al naar gekeken heeft. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van          Datum          Onderwerp            DB 

1 Marjoleine 15-11 Dansen Grietje  

2 Felicia 15-11 Uurtarief  

3 Jedidja 16-11 PR Sinterklaas  

4 B. Nijstad 16-11 Leiding B-selectie, klacht. Adrie 

5 Carin Hidding 16-11 B-selectie, klacht.  
Er heeft een gesprek plaats gevonden. 

Adrie 

6 Helma 24-11 Vertalen brief. Mevr. Prodan te vragen? Zij is 

docente Engels. E-mail van Helma aan Linda op 
8-9-2017. Zij gaf aan wel in een PR commissie te 
willen. Contact met haar opnemen. 

Dick 

7 Helma 24-11 Opzegging Marith Reinders  

8 Lonneke 28-11 Turntoernooi, Rudolf wou er naar toe, van 
anderen weten we het niet. 

 

9 Jedidja 04-12 PR kerstactiviteit  

10 Marjoleine 04-12 Brief voor Felicia  

Nagekomen post    

 Adrie 05-12 Programma OW  

 Linda 10-12 Verdeling Gymsport  

 
5. JB 
- Kerstactiviteit: De briefjes waren heel laat. Locatie was nog niet geregeld. Dit keer voor het laatst in 

de Ichtuskerk. 
- Na Sinterklaas is deze activiteit geëvalueerd: Er waren maar 14 kleuters. De activiteit een week 

eerder organiseren was beter geweest. Er was geen sleutel van de kast. Wel goed was dat er koffie 
voor de ouders was. 



Bestuursvergadering 12 december  2017 

- De bonnetjes moeten op tijd bij Marjoleine ingeleverd worden (voor donderdag) en de verschillende 
activiteiten moeten niet door elkaar gehaald worden. 

- Er moet een gesprek gevoerd worden met Melanie. Is te weinig (niet) aanwezig. 
- Marjoleine gaat kijken bij de kerstactiviteit. 
 
6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- 20 december komt de volgende nieuwsbrief uit. 
- Presentiegids: Niets meer gedaan met de adverteerders, ook niet met eventuele advertentie in de 

nieuwsbrief. 
- A.s. donderdag is de volgende redactievergadering. Yvonne heeft hiervoor een uitnodiging 

gekregen i.v.m. de advertenties. 
- Adverteerders zouden persoonlijk benaderd worden stond in het plan van aanpak. 
- ‘Lees meer’ wordt door sommige lezers als vervelend ervaren. Je moet opnieuw naar je mail om de 

brief verder te lezen. Voorstel van Adrie: Lees meer aan het eind van de Nieuwsbrief. 
Kimberly neemt dit mee! 

- Afscheid Rachel en Monique op JAL. 
 
7. Website/PR 
- Annemieke moet nog in digimembers. 

- De flyers moeten ook nog bij gewerkt worden. 

8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- GCA: bijna alle presentjes zijn uitgedeeld. Annemieke wil ’s avond in turnhal. Wie ’s middags om 

16.45 naar Rowan Prins in de Curiestraat? Dick gaat erheen. 
- Hoeveel heeft de GCA opgeleverd? Bijna €3900, moeten nog kosten van af. Marjoleine maakt een 

overzicht, inkomsten, kosten en de verdeling jazz en gym etc. 
- Adrie mailt nog over wat hij wil weten voor het aanpassen van het draaiboek. 
- Volgende vergadering bespreken of we het volgend jaar weer zo (digitaal invoeren) willen doen. 

- Is er ook een avond van de GCA? Dit is meestal in januari. 

- Springwedstrijden evaluatie: Oefenen in de herfstvakantie. Deelnemers moeten een bepaald 

basisniveau hebben. De afrekening moet nog naar de bond.  

b. Secretariaat: 
- Toekomst Felicia en Olympia: Vervanging is niet te vinden. We zullen eerst proberen om samen 

met haar verder te gaan. Ze moet haar contract nog ondertekenen. Kijken hoe ze reageert op de 
mail over de loonsverhoging.  

- Datum en locatie Nieuwjaarsborrel: zaterdag 13 januari om 21 uur bij Adrie en Yvonne. 
- Boek Djamila: wanneer gaan we deze overhandigen en wie gaan dit doen. Adrie moet de tante van 

Djamila nog spreken hierover. 
c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Geen 
e. Hoofdleider:  
- Het dansen op vrijdag in de Booyenverlaat gaat niet door. Adrie gaat een gesprek met Jolien 

hierover hebben. 

- Technische bijscholing voor de leiding: in ieder geval ringenzwaaien. Marjoleine gaat hier  

licentiepunten voor aanvragen. Eventueel op 28 december. 

- Adrie gaat een gesprek met Selma hebben over het overnemen van de dinsdag van Felicia en 
meteen ook nog intakegesprek. 

 

9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Marieke van de Plas is de nieuwe directeur van het Bondsbureau van de KNGU. Heeft een vlog 

gemaakt bij het Nijntje beweegfeest in Emmen. Is van plan om meerdere clubs te bezoeken. 
- Adrie heeft weer een uitnodiging gekregen voor het gymgala. 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- Infoboek: Wie gaat welk deel doornemen i.v.m. aanpassingen. In de beleidscommissie dit bekijken. 
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11. Aanvulling agenda / overige opmerkingen: 
- Geen. 
 
12. Exit onderzoek: 
- Hoe kunnen we dit het gemakkelijkst doen? 
- Bij afmelding digitaal in laten vullen. Als ze terugkoppeling willen moeten naam en (e-mail)adres 

doorgeven worden. 
- Per 1-1-2018 dit invoeren. Kimberly mailt met Helma. 
 
13. Jaarplanning  
- 16 december: Kerstactiviteit JB. 
- 27 december: Dance event Tamboer. 
- 13 januari 2018 21 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst, bij Adrie en Yvonne. 
- 20 januari: Beweegdiploma. 
 
14. Sluiting 
- Adrie sluit de vergadering met Lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’. 
 
Volgende vergaderingen 
- Woensdag 10 januari 2018 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 

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 

994 12-7-17 ‘Mijn school’ voor Olympia. KNGU is bezig zoiets op te zetten 
voor trainers. Dit wachten we af. 

Adrie 

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

Linda 

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

Redactie 

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 op 
JAL? 

Linda 

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

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

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

1036 14-11-17 Afscheid Lindsy, in december. Linda 

1038 12-12-17 Contact opnemen met mevr. Prodan i.v.m. vertalen van de 

welkomsbrief en PR commissie te willen. 
Dick 

1039 12-12-17 Gesprek met Melanie. Kimberly 

1040 12-12-17 ‘Lees meer’ wordt door sommige lezers als vervelend ervaren. 
Je moet opnieuw naar je mail om de brief verder te lezen. 
Voorstel van Adrie: Lees meer aan het eind van de Nieuwsbrief. 

Kimberly 

1041 12-12-17 Annemieke in digimembers (en kamer van koophandel). Marjoleine 

1042 12-12-17 Flyers aanpassen. Kimberly 

1043 12-12-17 Overzicht maken van de GCA. Marjoleine 

1044 12-12-17 Gesprek met Jolien over dansen in de Booyenverlaat. Adrie 

1045 12-12-17 (intake)gesprek met Selma. Adrie 

1046 12-12-17 Contact met Helma over digitaal in te vullen exit onderzoek. Kimberly 

 


