
Bestuursvergadering 10 januari  2018 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 10 januari 2018. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Marjoleine Kruizinga, Linda de Vries, Annemieke Knol, Kimberly van 

Slochteren en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Dick Groote. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Linda opent de avond met het stukje ‘Een heel gelukkig Nieuwjaar!’. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 12 december  2017 
- Heeft Felicia gereageerd op de mail? Nee. Linda mailt opnieuw (met leesbevestiging) over uurloon, 

contract en de verzekeringspapieren. 
- Adrie heeft de tante van Djamila gesproken, het boek gaat naar haar toe. 
- Op mail over de bijscholing zijn maar 2 reacties (Felicia en Anita) gekomen en deze is dus niet 

doorgegaan. 
 
Actiepunten: 
1012, 1022, 1029, 1034, 1036, 1043, 1044  eraf 
1012 Adrie heeft gesprek met Jolien gehad over Spotify. Is een kaart voor i-tunes wat? 
1029 Geen vergoeding voor JB, vinden ze jammer. 
1044 Jolien kan niet op vrijdag vrij krijgen van haar werk. Linda mailt met Petra Doze over het dansen 

voor senioren en hoe het zit met de vergoeding. 
De rest blijft staan 
1045 Gesprek met Selma heeft plaatsgevonden, het intakegesprek nog niet. 
1046 Het exit onderzoek staat nu online. Dit als vast punt meenemen op de vergaderingen. 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van          Datum          Onderwerp            DB 

1 Lindsy 13-12 Notulen beleidscommissie en infoboek  

2 Nelleke 13-12 Inloggen website  

3 Marjoleine 14-12 Slagen Karin, heeft een bon en een roos 
gehad. Ze krijgt een gedeelte van het 
cursusgeld terug. 
Ook de andere geslaagden nog. 

 
 
Marjoleine 

4 Noel van Tilburg 14-12 Overlijden dhr. Klappe  

5 Gea van Dalen 17-12 Nieuwe baan  

6 Adrie 20-12 Evaluatie OW  

7 Dick 21-12 Willem Voerman, hij is thuis,  kaartje sturen Kimberly 

8 Marjoleine 04-01 Vriendenloterij, doen we weer niet  

9 Resie Hoeijmakers 08-01 Uitslag onderzoek, actiepunt  voor volgende 
vergadering 

 

10 Nelleke 08-01 Vergoeding Karin Vos, moet nog 
aanstellingsbrief hebben. 

Linda 

Nagekomen post    

 Lisanne (Ambique)  Springgroep (nog op de website). Aangeven 
dat de springgroep is gestopt, wel een 
groep om 20.15 is op maandagavond. 

Linda 
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5. JB 
- Marjoleine was bij de kerstactiviteit. De voorbereiding was slecht, maar de activiteit is wel goed 

verlopen. Lonneke moest nog wel bijsturen. 
 
6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- De notulen van de redactie moeten ook naar het bestuur gemaild worden. 
- Er is een andere taakverdeling. Annemieke zorgt voor de agenda. 
- Vormgeving, sponsoren blijft verantwoordelijkheid van Michel. 
- Volgende week is er weer een redactievergadering. 
- 6 nieuwsbrieven op papier, dit gaat via Linda (Netty en Trudy). 
- Elco krijgt nog geen nieuwsbrief. Nu wel! 
- Plaizier gaat die actie nog door? Denken van wel. 
 
7. Website/PR 
- Er zijn problemen met inschrijfformulier sinds we gehackt zijn. 

- Enkele wijzigingen in lesrooster. Jolien op vrijdag moet er ook uit. 

- De contributie op de website moet ook nagekeken. 

8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- GCA: We hebben een overzicht gehad van Marjoleine. 
- Er is nog geen geld gestort. Dit gebeurt op 31 januari. 
- Nog niets gehoord over de avond bij Jan Bols. 

- Er komen weinig lege boekjes terug. In draaiboek zetten welke groepen allemaal een boekje 

krijgen, aan de hand hiervan bestellen. 

- Promiss care vragen of ze de boekjes willen versnipperen. 

- De afronding kan pas als het geld binnen is. 

- Hoe gaan we het dit jaar doen? Een oproep wie het wil invoeren? 1 contactpersoon binnen het 

bestuur. Meteen inleveren en meteen invoeren. Eerder beginnen met de voorbereiding. 

- Informeren dat er verkeerde IBAN nummers er tussen zitten en dit terugkoppelen naar de leiding. 

- Nieuwjaarsreceptie: aanmelding i.p.v. afmelden voor volgende keer. 

- Jan Bols: trainingspakken geruchten dat ze op waren. Is niet zo! Misschien komt er een actie met 
tassen en schoentjes. 

b. Secretariaat: 
- Geen. 
c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Geen 
e. Hoofdleider:  
- Er waren weinig toeschouwers bij onderlinge wedstrijden. Op het laatste moment moest er nog van 

alles geregeld worden (donderdag pas). De verkeersregelaars waren te laat. Nog geen rekening 
van gehad. 

- De jongenswedstrijd van a.s. zaterdag gaat niet door. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Op de website jaarplan doorlezen voor de volgende vergadering. 
 
10. Agendapunten vanuit de beleidscommissie. 
- Infoboek: wie gaat welk deel doornemen i.v.m. aanpassingen. Dick gaat tijdens de vakantie op 

Texel het infoboek doornemen. Als iemand anders er ook nog naar wil kijken graag! 
- JAL: afspraken over jaarverslagen. Jaarverslag secretariaat (februari) penningmeester (februari), 

activiteiten secretariaat (maart) JB (maart). Voor de jubilea Helma mailen. 
 
11. Aanvulling agenda / overige opmerkingen: 
- Adrie heeft een lijstje van Lonneke en Yvonne gekregen van mensen die benaderd kunnen voor 

bestuursfuncties, beleidscommissie etc.. Adrie stelt een brief op. Eerst een brief sturen daarna 
telefonisch contact. 

- Ella Jacobs is gestopt met turnen. 
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12. Jaarplanning  
- 13 januari 2018 21 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst, bij Adrie en Yvonne. 
- 20 januari: Beweegdiploma. 
- 17 februari: Gymmiescore. 
 
13. Sluiting 

- Adrie sluit de vergadering lied 1014 uit het liedboek van de kerken, ‘Geef vrede door van hand tot 
hand’. 

 
Volgende vergaderingen 
- Woensdag 14 februari 2018 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 

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 

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 

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. 

Kimberly 

1041 12-12-17 Annemieke in digimembers. Marjoleine 

1042 12-12-17 Flyers aanpassen. Kimberly 

1045 12-12-17 Intakegesprek met Selma. Adrie 

1046 12-12-17 Contact met Helma over digitaal in te vullen exit onderzoek. 
Staat nu online, agendapunt maken exit onderzoek. 

Kimberly 
Linda 

1047 10-1-18 Felicia mailen over contract etc. Linda 

1048 10-1-18 i-tunes kaart Jolien Adrie 

1049 10-1-18 Annemieke na de JAL inschrijven kamer van koophandel. Linda 

1050 10-1-18 Petra Doze mailen over het dansen senioren en vergoeding. Linda 

1051 10-1-18 Cursusgeld geslaagden terugbetalen. Marjoleine 

1052 10-1-18 Een kaartje naar Willem Voerman. Kimberly 

1053 10-1-18 Uitslag onderzoek ‘Goed sportbestuur’, doornemen voor de 
volgende vergadering 

Iedereen 

1054 10-1-18 Aanstellingsbrief naar Karin Vos. Linda 

1055 10-1-18 Mailen naar Lisanne van Ambique over springgroep / 
maandagavond 

Linda 

1056 10-1-18 Wijzigingen lesrooster website, springgroep, Jolien op vrijdag. Kimberly 

1057 10-1-18 Contributie website nakijken. Marjoleine 

1058 10-1-18 Mailen over jaarverslagen en jubilea. Linda 

1059 10-1-18 Brief opstellen voor het benaderen van mensen voor 
bestuursfuncties, beleidscommissie etc. 

Adrie 

 


