
Bestuursvergadering 19 juni  2018 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: dinsdag 19 juni 2018. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Marjoleine Kruizinga, Linda de Vries, Annemieke Knol, Allert van de 

Wetering en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Dick Groote en Kimberly van Slochteren. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Jedidja opent de vergadering met een stukje genaamd ‘2 Dozen’. 
- Speciaal welkom voor Allert van de Wetering, hij kijkt de komende tijd mee om te kijken of een 

bestuursfunctie iets voor hem is. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 15 mei 2018 
- Teletekst HZVV 344 op RTV Drenthe. Linda gaat het uitzoeken. Dit punt mistte op de 

actiepuntenlijst van de notulen van 15 mei. 
 
Actiepunten: 
1023, 1070, 1071, 1080, 1086, 1087, 1089, 1090, 1091, 1092  eraf 
1070  Aanvulling kledingvoorschriften: Er is een besluit genomen, is niet meer te bespreken. 
1071 Contact met bestuur Eugenia. Wordt volgend seizoen opgepakt. 
1089 De vakantie bespreken we de volgende keer. 
1090 GCA: 15 september begint de actie, op 5 september komen de boekjes binnen. 
1091 Navragen bij Grietje over groepsgrootte en betaalde hulp. Er is hulp bij de 1

ste
 groep i.v.m. 

‘moeilijke’ kinderen. Verder geen betaalde hulp als de groep niet groot genoeg is. 
De rest blijft staan. 
1000 Op de agenda van de volgende vergadering. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van      Datum Onderwerp           DB 

1 Marjoleine 17-05 Jury 2 examen  

2 Leny Oostenveld 18-05 Hoogeveen Sport (wie zitten in de commissie?)  

3 Marchien Klappe 18-05 Hervatten werkzaamheden  

4 Jedidja 19-05 Privacy verklaring (al geregeld inmiddels)  

5 Nienke Ymker 22-05 Jong Krakeel  

6 Kimberly 23-05 Brief privacy wet  

7 Helma 25-05 Geheimhoudingsverklaring  

8 Nettie 24-05 Aanschaf foamballen (al gebeurd)  

9 Lonneke 25-05 Meisje selectie Elim, vrijdag het eerste selectie uur  

10 Yvonne 29-05 Bedankje bloemen  

11 Jolien 29-05 Foto’s en filmpjes tamboer (al gebeurd)  

12 Annemieke 30-05 Notulen redactie + opzet presentatiegids  

13 Nelleke 06-06 Jeugdsportfonds (Dick heeft al gereageerd)  

14 KNGU 08-06 KNGU 150 jaar, lekkere taart!!!!  

15 Rabobank 08-06 Rabo clubkascampagne, komt in volgende 
nieuwsbrief 

 

16 Jedidja 10-06 Concept notulen JAL  

Nagekomen post    

 Jelle Pama 14-06 Vergadering donderdag 21 juni  

 KNGU ??-?? Inspiratiedag (ik heb mail niet gehad)  
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 Trudy 15-06 Temperatuur turnhal  wedhouder Sport Slomp, 
Gert Vos en Martijn Schuring, Linda maakt een 
concept en mailt die naar Adrie 

Linda 

 Robin 
Timmermans 

19-06 Interview/enquête: Marjoleine wil wel geïnterviewd 
worden, Annemieke vult de enquête in. 

Marjoleine 
Annemieke 

 
5. JB 
- A.s. zaterdag 6-kamp in het Steenbergerpark. Stroom of een aggregaat moet nog geregeld worden. 
- Er zijn weinig opgaven. Volgende keer handiger om het in de buurt van een gymzaal te houden. 
- Het JB is ook bezig met het werven van nieuwe leden. 
 
6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- Overmorgen komt er weer een nieuwe nieuwsbrief uit. 
- Oproep voor hulp (4) bij het invoeren van de boekjes van de GCA in de nieuwsbrief zetten. 
- Presentatiegids: Flinke klus ook i.v.m. de AVG. Volgende week naar Printjob. Er is een concept van 

de tekst. Het is nog veel werk! De teksten doorsturen naar het bestuur en kritisch bekijken. 
- De volgende vergadering de bestuurskleding aan! 

- Presentatiegids ook naar oud-leden sturen. 
 
7. Website/PR 
- Niet besproken. 

8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Op initiatief van de dansafdeling een gesprek gehad met 3 mogelijke cursisten voor leider 3 

jazzdans: Kiona de la Croix, Sarissa Lovers en Lianne Schonewille. Ze overwegen de cursus in 

september te gaan doen in Zwolle. Ze willen eventueel gebruik maken van ons aanbod om de 

cursus voor te financieren. Een aanvraagformulier heb ik ze meegegeven. We moeten nog 

vaststellen hoeveel Olympia bijdraagt aan hun cursus. 

- Zaalaanvraag. De toewijzing is binnen, maar is nog niet volledig en er zitten fouten in. Is al aan de 

gemeente doorgegeven. 

- Lesrooster 2018-2019: 

- Lessen van Ilse: Jolanda neemt de dinsdagavond recreatiegroep over, Anita de selectiegroep 

- Lessen van Ella: Sabine gaat de lessen van 18.00 – 20.00 uur doen, de les van 17.00 – 18.00 uur 

is nog vacant. 

- Lessen van Sabine op de dinsdag: Van 17.00 – 18.00 uur: Angela Profijt. We horen nog  of ze ook 

van 18.00 – 20.00 uur wil doen. Zo niet, dan gaat Rudolf dit alleen doen, maar dan bestaat de kans 

dat er lessen uitvallen als hij op school moet zijn. 

- Lessen van Grietje op de maandag: Ze wil daar per 1 januari stoppen. Misschien kan een cursist 

dat dan overnemen. 

- Les van Trudy op de dinsdag (dans): Deze meisjes gaan naar de vrijdag bij Grietje. Daar is een 

extra uur aangevraagd. 

- Lessen van Selma op de dinsdag: Afhankelijk van haar lesrooster 

- Na 1 februari 2019 is misschien Danique meer beschikbaar voor lessen. 

- Selecties: N.a.v. onze discussie vorige vergadering over het turnpeil van Olympia is er een 

vergadering geweest met de leiding. Daar kwamen twee dingen uit: 

- Kwalitatieve verbetering: hoe kunnen we beter les gaan geven. Daarover houden we in het najaar 

een bijscholingsdag 

- Kwantitatieve verbetering: kinderen zitten vaak op een selectie en daarnaast op een gewone 

groep. Dat blijkt niet erg effectief. Daarom is er een plan opgesteld om meer mogelijkheden te 

scheppen om meer te trainen. Dat betekent verschuivingen van lessen en dit zal met de ouders 

besproken worden. 

- We overleggen met Eugenia of we op de woensdag een kwartier langer kunnen turnen. 

- We starten geen kleutergroep meer in de Curiestraat. Daar komt meer ruimte vrij voor een tweede 

uur selectie. 
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b. Secretariaat: 
- Bevindingen uit Leek: Linda en Dick zijn er heen geweest. Of het nog veel toegevoegde waarde had? 

Nee, geen nieuwe inzichten. Maar het was wel goed om ervaringen uit te wisselen! 
- Commissie Hoogeveen Sport: Sabine, Nelleke en Annemieke. 
c. Act. Secretariaat: 
- Commissie indeling wedstrijden volgt binnenkort. 
d. Penningmeester: 
- Geen. 
e. Hoofdleider:  
- Vraag Marjoleine: Assistente jazz mee naar wedstrijden: Nee, alleen naar Esther terug reageren dat 

ze niet betaald wordt als ze mee gaat naar een wedstrijd. 
- Verslag RWS-c volgt nog. 
- Volgende week woensdag (27-6) is de turnhal niet beschikbaar tot 17.30. 
- Voor volgend seizoen hebben we de springwedstrijden en toestelfinale gekregen! 

9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Niet besproken. 
 
10. Exit onderzoek 
- Kimberly is niet aanwezig vandaag. Volgende vergadering. 
 
11. Onderzoek Resie Hoeijmakers 
- Volgende vergadering. 
 
12. Jaarplan KNGU 2018  
- Volgende vergadering. 
 
13. Infoboek  
- Volgende vergadering. 
 
14. Materiaalcommissie 
- Volgende vergadering. 
 
15. Bijeenkomst VVD 
- Dit punt kan van de agenda af. 
 
16. Punten vanuit de beleidscommissie  
- Concept jaarplanning: 11 juli JB en dans moet nog ingevuld worden. 
- Nabespreken jaarvergadering (actiepunten vaststellen): volgende vergadering. 
Notulen JAL bespreken op agenda volgende vergadering. 
 
17. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 
18. Jaarplanning  
- 23 juni: Buitenactiviteit JB: zeskamp 
- 14 juli: Toestelfinale, Gymmiescoremiddag en vrijwilligers BBQ. 

- 2 mensen benaderen voor het parkeren. 
- BBQ uitnodiging moet nog verstuurd, Linda mailt met JB. 

- 15 september: Hoogeveen Sport. 
 
19. Sluiting 

- Adrie sluit de vergadering met het stukje ‘Opeens is er!’. 
 
Volgende vergaderingen 
- woensdag 11 juli 2018 19.45 bij Marjoleine, opening door ????? 
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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 

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 

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

Marjoleine, 
Dick 

1081 3-4-18 Infoboek doornemen (wie nog niet gedaan heeft) voor 8 juli 2018 
opmerkingen naar Adrie mailen. 

Allen 

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

Linda 

1088 15-5-18 Een opzet voor een begroting bij wedstrijden maken. September 
op agenda 

Annemieke 

1093 15-5-18 Uitzoeken teletekst RTV Drenthe Linda 

1094 19-6-18 Temperatuur turnhal: Melding naar wedhouder Slomp, Gert Vos 
en Martijn Schuring. Linda stuurt een concept naar Adrie 

Linda 

1095 19-6-18 De teksten van de presentatiegids doorsturen naar het bestuur. Annemieke 

1096 19-6-18 Esther mailen dat ze geen vergoeding krijgt als ze meegaat met 
een wedstrijd van de jazz. 

Marjoleine 

 


