
Bestuursvergadering 15 mei  2018 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: dinsdag 15 mei 2018. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Marjoleine Kruizinga, Dick Groote Linda de Vries, Kimberly van 

Slochteren, Annemieke Knol en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  -- 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Kimberly opent de vergadering met ‘Sporen’ van Els Brunelli. 
- Allert van de Wetering komt tijdens de volgende vergadering de sfeer proeven. Hij denkt er over na 

of een bestuursfunctie wat voor hem is! 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 3 april 2018 
- Geen opmerkingen. 
 
 
Actiepunten: 
887, 1024, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079, 1082, 1083, 1084   eraf 
887 Hans heeft het archief afgezocht naar ereleden, sterlid etc. en heeft daar een overzicht van 

gemaakt. 
1024 Monique en Rachel hebben hun bedankjes gehad tijdens de JAL. 
1072 Quincy stopt met het JB. Zij krijgt het cadeautje tijdens het uitje van het JB. 
1073 Melanie heeft aangegeven te stoppen met het JB, maar wil nog wel bij activiteiten mee helpen. 
1074 Selma had Felicia gevraagd te hebben met het opzetten van de brug-ongelijk. Felicia is toen bij 

die les gebleven. 
1079 Er is nog een plekje vrij op 24 mei voor de workshop voor clubbestuurders in Leek. 
1082 Er is geen en komt ook geen verslag van de bijeenkomst van de VVD. 
1084 We willen meedoen met de pilot ledenadministratie van de KNGU. We hebben er alleen nog 

niets meer over gehoord. 
De rest blijft staan 
1038 Annemieke heeft mevr. Prodan gevraagd over de PR commissie, maar dat zag zij niet zitten. 
1070 Adrie gaat volgende maand tijdens de vergadering dames turnen het hebben over de aanvulling 

kledingvoorschriften. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 

1 Nienke Ijmker 06-04 AVG-Proof (al mee bezig)  

2 Nienke IJmker 10-04 Bijeenkomst grensoverschrijdend gedrag 24 mei  

3 Evert 11-04 Offerte AVG  

4 Kimberly 12-04 Aanpassing jaarverslag JB  

5 Dirk  Otten 20-04 Besturen met een visie 9 juni, niemand kan  

6 Annemieke 25-04 Aanvulling infoboek  

7 Dimitri v. Esch 19-04 Vragenlijst loket (Nelleke heeft ingevuld)  

8 Kimberly 08-05 Privacy verklaring  

9 KNGU 09-05 Nieuwsbrief, er is een aparte nieuwsbrief gekomen 
over de privacy en AVG op 26 april. Deze heeft 
nog niet iedereen gehad. 

 

Nagekomen post 

 Trudy  Lesgeven komende dinsdag 22 mei. Prico heeft 
vakantie. Adrie kijkt naar de zaal aanvraag. Selma 
wil ook les geven, Lonneke misschien ook. Grietje 
geeft geen les. 

Adrie 
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5. JB 
- Er is een vergadering geweest. 23 juni is de zeskamp. De aanvraag bij de gemeente was wel laat. 
- Er wordt stormbaan gehuurd. Misschien moet er een aggregaat gehuurd worden of vragen of er 

stroom bij IVN gehaald kan worden. 
- Er is geen begroting ingediend, ze denken quitte te spelen. 
 
6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- Update sponsors: De volgende vergadering is de begroting voor de presentatiegids waarschijnlijk 

rond! Er wordt al druk gewerkt aan de teksten. 
- Vraag van de redactie of er een verzoek kan naar de leiding of zij misschien ook nog eventuele 

sponsoren weten. 
- Michel is  benaderd door Plaizier of we een suikerbroden verkoop willen houden. 
- Kassabonnen actie van Plaizier gaat nog steeds door, in de volgende nieuwsbrief komt reclame 

voor hen te staan. 
- Planning van de nieuwsbrieven: 29 mei en nog een brief in juni en juli. Nog niet alle data van 

activiteiten zijn bekend. 
- Planning JB, 15 september Hoogeveen Sport, 8 december onderlinge wedstrijden. Bij volgende 

vergadering de concept jaarplanning klaar. 
- Bericht naar de leiding dat zij input voor de nieuwsbrief bij wedstrijden en activiteiten moeten geven. 

In het draaiboek staat dat PR doorgeven moet worden aan de redactie. 
 
7. Website/PR 
- Er is een rekening gekomen van Evert, €10 per jaar voor privacy en beveiliging en €50 eenmalig. 

8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Teletekst HZVV 344 op RTV Drenthe. Linda gaat het uitzoeken. 

Wat zou er op moeten? Zijn er nog meer mensen (oud leden) die nog op de hoogte gehouden 
willen worden? 

- RWS-c: Er moet een begroting ingediend worden, voor alles van de regio. Wij vragen dat ook van 
het JB. Dit zouden we eigenlijk ook moeten doen voor onze eigen activiteiten. 
Deelnemersgeld blijft ook nog wel eens bij iemand liggen. Annemieke maakt een opzet voor de 
volgende vergadering. Gaat kijken naar een model, eigen activiteit, jazz en wedstrijden 
georganiseerd door andere club. 

b. Secretariaat: 
- Vakantierooster: Iedereen even mailen naar Linda wanneer ze vakantie hebben. 
- GCA: Automatische incasso ja! GCA gaat een Excel bestand maken dat door de verenigingen 

gebruikt kan worden. Linda gaat 200 boekjes bestellen. 
c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Vanaf 14 kinderen een betaalde hulp. Vergoeding Esther Marissen? Groepen niet groot genoeg 

voor een betaalde hulp. Adrie gaat het navragen bij Grietje. 
e. Hoofdleider:  
- Ilse stopt met lesgeven. Ze pakt haar studie weer op. Er moet vervanging gezocht worden. 
- Ella gaat fysiotherapie studeren in Utrecht. 
- Sabine gaat de PABO (deeltijd) doen. 
- Angela Profijt zou dinsdag van 16 tot 17 wel les willen geven. Misschien ook de les(sen) daarna? 
- Selma op de dinsdag is nog afwachten. 
- Zaalaanvraag is gebeurd. Horen we begin juni van gemeente. 
- Wedstrijden: De herenwedstrijd op 2 maart in de de Marke in Hollandscheveld. 
- Springwedstrijden op 3 november, het Activum is aangevraagd. 
- Toestelfinale heeft onze voorkeur, dit is op 11 mei, het Activum is al aangevraagd. 
- Marjoleine heeft gehoord dat Dirk Otten zegt dat kinderen van Olympia af moeten gaan als ze beter 

willen worden. De selectie bij ons traint minder dan bij andere clubs. De oudere selectie heeft wel 
meer uren dan de jongere. Onderzoeken of er uren zijn en leiding om extra les te geven? En de 
kwaliteit van leiding. Technische dag voor de leiding werd niet goed opgepakt door een aantal van 
de leiding. Heel gauw een vergadering plannen met de leiding. 
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9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Niet besproken. 
 
10. Exit onderzoek 
- Kimberly meldt dat er geen meldingen zijn waar verder naar gekeken moet worden. 
 
11. Onderzoek Resie Hoeijmakers 
- Volgende vergadering. 
 
12. Jaarplan KNGU 2018  
- Volgende vergadering. 
 
13. Infoboek  
- Volgende vergadering. 
 
14. Materiaalcommissie 
- Volgende vergadering. 
 
15. Bijeenkomst VVD 
- Er is geen verslag van deze bijeenkomst beschikbaar. 
 
16. Punten vanuit de beleidscommissie  
- Nabespreken jaarvergadering (actiepunten vaststellen): volgende vergadering. 
 
17. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 
18. Jaarplanning  
- 26 mei: RWS C Olympia. 
- 16 juni: Jazzdance show in de Tamboer. 
- 23 juni: Buitenactiviteit JB: zeskamp 
- 14 juli: Toestelfinale, Gymmiescoremiddag en vrijwilligers BBQ. 
 
19. Sluiting 

- Adrie sluit de vergadering met het stukje ‘Zeg je weleens’. 
 
 
Volgende vergaderingen 
- Dinsdag 19 juni 2018 19.45 bij Marjoleine, opening door Jedidja. 
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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 

840 13-1-16 Marjoleine moet nog gemachtigd worden bij 1 van de banken. 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 vakantieweek. 

Linda 

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

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

Dick 

1042 12-12-17 Flyers aanpassen voor Hoogeveen Sport. Kimberly 

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

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

1064 14-2-18 Een marktplaats voor tweedehands kleding, via Facebook. Kimberly 

1068 14-2-18 Onderzoek Resie Hoeijmakers, de kwaliteit van besturen, 8-1-
18, tweede linkje bekijken. 

Allen 

1069 14-2-18 Jaarplan KNGU 2018 doorlezen Allen 

1070 14-3-18 Aanvulling kledingvoorschriften, mailen naar de KNGU over de 
timing etc. 

Adrie 

1071 14-3-18 Contact met bestuur Eugenia. Linda 

1076 14-3-18 Financieel jaarverslag: Kosten boeken op werkelijke datum: 
kijken of dat handig is. 

Marjoleine 

1080 3-4-18 Overleggen met Anita over de zachte mat voor de Curiestraat. Adrie 

1081 3-4-18 Infoboek doornemen (wie nog niet gedaan heeft). Allen 

1085 15-5-18 De leiding vragen of zij misschien ook nog eventuele sponsoren 
weten. 

Linda? 

1086 15-5-18 Concept jaarplanning klaar voor 12 juni.  Linda 

1087 15-5-18 Bericht naar de leiding dat zij input voor de nieuwsbrief bij 
wedstrijden en activiteiten moeten geven. 

Redactie 

1088 15-5-18 Een opzet voor een begroting bij wedstrijden maken. Annemieke 

1089 15-5-18 Vakanties mailen naar Linda. Iedereen 

1090 15-5-18 GCA: 200 boekjes bestellen. Linda 

1091 15-5-18 Navragen bij Grietje over groepsgrootte en betaalde hulp. Adrie 

1092 15-5-18 Een vergadering plannen met de leiding i.v.m. de kwaliteit van 
lesgeven. 

Adrie 

 


