
Bestuursvergadering 11 juli  2018 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: woensdag 11 juli 2018. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Marjoleine Kruizinga, Dick Groote, Linda de Vries, Annemieke Knol, 

Allert Weteringe en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Kimberly van Slochteren (alleen aanwezig voor foto presentatiegids). 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Marjoleine opent de vergadering met een stukje ‘Even weg’ van Alie Holman. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Zie punt 18. 
 
3. Notulen van 19 juni 2018 
- Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 
1000, 1068, 1069, 1085, 1093, 1095, 1096  eraf 
1093 Teletekst RTV Drenthe: hier stoppen ze mee. 
De rest blijft staan 
1094 Een mail over de temperatuur in de turnhal naar B&W. 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van        Datum Onderwerp     DB 

1 KNGU 21-06 Nieuwsbrief  

2 Jedidja 23-06 Notulen  

3 Adrie 25-06 Overlijden Wicher Jonker  

4 Adrie 26-06 Advertentie Wicher  

5 Hoogeveense Uitdaging 27-06 Uitnodiging workshop “Goede Zaken”13-09  

6 Marjoleine 25-06 Overdragen penningmeesterschap, op 
zoek naar een nieuwe penningmeester 

 

7 Lonneke 29-06 Jaarplanning incl. planning JB  

8 Iris Pomper 06-07 Uit het JB, er zijn nog maar 3 leden over. 
Een bedankje etc. voor Iris. 

Kimberly 

9 Marjoleine 07-07 Aanpassingen infoboek  

10 Annemieke 08-07 Notulen redactie  

Nagekomen post    

 Annemieke 10-07 Presentatiegids  

 Allard Jonker 10-07 Nieuwsbrief, beschuldigende mail Linda 

 
5. JB 
- De zeskamp was leuk! De indeling de volgende keer anders, 11/12 jarigen de volgende keer bij de 

oudere groep. 
- Via IVN was de stroom geregeld. Volgende keer in de buurt van een gymzaal. 
 
6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- Voornamelijk bezig met de presentatiegids! 
- Thema van de gids ‘Een leven lang sporten’. 
- Financiering is rond! Er moeten nog 6 advertenties binnen komen. Nog 3 contracten moeten 

getekend worden. 
- Voorpagina: zaterdag proberen een foto te maken van alle disciplines in 1. 
- Annemieke vindt het een moeizaam project. Volgend jaar extra mensen zoeken voor het maken van 

de presentatiegids. 
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- Er komt volgende week een laatste nieuwsbrief van dit seizoen. 
- Planning voor volgend jaar komt in de vakantie. 
 
7. Website/PR 
- Geen opmerkingen. 

8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- AVG verklaring is binnen: 

- Bij elke activiteit zullen we een papier ophangen bij de ingang over fotograferen en filmen. 

- Nog niet alle strookjes over de privacy verklaring zijn binnen. Helma bewaart ze in een map. 

- Inschrijfformulier wordt aangepast zodat elk nieuw lid ook weet dat ze ook lid worden van de 

KNGU. Dan hoeven we geen aparte verwerkingsovereenkomst te sluiten. 

- Zo’n overeenkomst met Evria komt nog. 

- Idem met de firma voor de nieuwsbrief (Mailchimp of Laposta). 

- Autorisatie procedure aan het infoboek toevoegen voor het aanmelden van leden bij het 

wedstrijdloket. 

- Grote Club Actie: Acties in de eerste week na de vakantie: 

- Brief naar de leiding   Adrie 

- Boekjes verdelen (200 besteld) 

- Stickervellen maken/afdrukken  Adrie 

- Uitlegbriefjes afdrukken   Adrie 

- Wie verzamelt de boekjes?  Dick 

b. Secretariaat: 
- Geen. 
c. Act. Secretariaat: 
- Op jazz na is de jaarplanning compleet. 
d. Penningmeester: 
- Overstap naar de Rabobank is op een heel laag pitje gezet. Er hangt meer aan vast dan gedacht. 
e. Hoofdleider:  

- Zaalaanvraag. Fouten zijn nog een keer telefonisch doorgegeven. Nog geen antwoord. 
- Lesrooster 2018-2019: 

- Lessen van Ella: Sabine gaat ook de les van 17.00 – 18.00 uur 
- Lessen van de jongens op de dinsdag van 18.00 – 20.00 uur: De groep van 19.00 – 20.00 uur 
wordt verplaatst naar 18.00 – 19.00 uur, zodat ze samen een warming up kunnen doen. 
Rudolf gaat dit doen met 2 of 3 assistenten. Hij maakt een lijst met data waarop hij niet kan i.v.m. 
school, zodat we vroegtijdig vervanging kunnen regelen. Lukt dit niet dan zal er een Watsapp groep 
aangemaakt worden om jongens snel op de hoogte te kunnen brengen als er een les uitvalt. Dit zal 
ook in een brief aan de ouders meegedeeld worden. 

- Selecties: 
- De woensdagselectie kan extra trainen op de donderdag in de Curiestraat. Een brief is naar de 
ouders gegaan met alle mogelijkheden en de bijbehorende contributie. 
- De jongste vrijdagselectie ook op de donderdag. Extra ruimte in de volleybalzaal zou mooi zijn, 
maar dat lukt niet. 

- Afscheid van Ilse en Ella: Bon en bedankbrief, Linda regelt het met Ilse zaterdag, Ella is al op 
vakantie. 

 
9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Niet besproken. 
 
10. Exit onderzoek 
- Geen bijzonderheden bij het invullen van enquêtes. 
 
11. Onderzoek Resie Hoeijmakers 
- Marjoleine: We doen eigenlijk alles, maar we kunnen verbeteren op het gebied van communicatie. 
- Adrie: Heel veel dingen doen wij eigenlijk al jaren, kwam laatst tijdens de bijeenkomst in Leek ook al 

naar voren. 
- Dit stuk stallen bij de beleidscommissie en 1 keer in de zoveel tijd op de agenda zetten. 
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12. Jaarplan KNGU 2018 
- Het jaarplan is moeilijk leesbaar. Adrie gaat dat aangeven bij de KNGU. Dit punt kan nu van de 

agenda af. 
 
13. Infoboek  
- Staat op de website, achter de inlog. 
- Adrie gaat de verzamelde wijzigingen en opmerkingen bekijken. 
 
14. Materiaalcommissie 
- Er was ooit een commissaris die ingeseind werd als er iets kapot was. 
- Een transport commissie? Toestelploeg? Jeffrey Koster, Patrick en nog enkele anderen, een vaste 

toestel ploeg maken? 
 
15. Notulen JAL 
- Notulen zijn goedgekeurd en kunnen volgend jaar gepubliceerd worden. 
 
16. Wie zijn de contactpersonen van leiding/bestuur in de laatste vakantieweek? 

- Er komen in de laatste week soms vragen over bijvoorbeeld Hoogeveen Sport. 
- Annemieke en Linda zijn in de laatste week aanwezig. 
 
17. Punten vanuit de beleidscommissie  
- In september het stuk uit december op de agenda (mail Lindsey). 
 
18. Aanvulling agenda  
- Vanaf oktober gaat Annemieke 12 weken 40 uur werken en zal minder beschikbaar zijn voor 

Olympia. 
- Allert Weteringe ziet er toch van af om plaats te nemen in het bestuur. 
- Verkeersregelaars toevoegen aan het draaiboek van de wedstrijden. 
 
18. Jaarplanning  
- 14 juli: Toestelfinale, Gymmiescoremiddag en vrijwilligers BBQ. 
- 8 september: Uitdagend Hoogeveen. 
- 15 september: Hoogeveen Sport. 
 
19. Sluiting 

- Adrie sluit de vergadering met het stukje ‘Al blies ik de trompet ’, gebaseerd op 1 Cor 13. 
 
Volgende vergaderingen 
- woensdag 12 september 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 

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 

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. Adrie gaat de verzamelde 
wijzigingen en opmerkingen bekijken. 

Allen 

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

Annemieke 

1094 19-6-18 Temperatuur turnhal: Melding naar wedhouder Slomp, Gert Vos 
en Martijn Schuring. Mail naar B&W sturen. 

Linda 

1097 11-7-18 Een bedankje voor Iris, uit het JB. Kimberly 

1098 11-7-18 Autorisatie procedure aan het infoboek toevoegen voor het 

aanmelden van leden bij het wedstrijdloket. 

Adrie 

1099 11-7-18 Bon en bedankbrief voor Ilse en Ella. Linda 

2000 11-7-18 Aangeven bij de KNGU dat het jaarplan moeilijk leesbaar is. Adrie 

2001 11-7-18 In september het stuk van de beleidcommissie uit december op 
de agenda (mail Lindsey). 

Linda 

2002 11-7-18 Verkeersregelaars toevoegen aan het draaiboek van de 
wedstrijden (in de turnhal). 

??? 

 


