
Bestuursvergadering 11 september 2018 

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

Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Kimberly van Slochteren. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Marjoleine opent de vergadering met het stukje ‘Bucketlist’. 
- Kimberly neemt een time-out, maar wil nog wel op de hoogte blijven van alles. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 11 juli 2018 
- Geen opmerkingen. 
 
Actiepunten: 
690, 1042, 1076, 1099, 2000   eraf 
690 Er is een tablet (Samsung) aangeschaft. 
1042 De flyers zijn aangepast. Het is even onduidelijk of ze al besteld zijn. 
De rest blijft staan 
1088 De opzet voor een begroting bij wedstrijden is klaar, er zitten nog haken en ogen aan. 
1094 Er is geen reactie gekomen op de mail over de temperatuur in de turnhal. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van        Datum Onderwerp     DB 

1 Nienke Ymker 16-07 Nationaal sportakkoord  

2 Allard Jonker 16-07 Excuses  

3 Jedidja 20-07 Notulen  

4 Linda 17-07 Aanschaf tablet (al gerealiseerd), afspraken 
er over maken, informeren bij Jan Faber. 
Een hoes bestellen. 

 
Adrie 
Marjoleine 

5 KNGU 15-08 Harmoniseren wedstrijden  

6 Rabobank 24-08 Avond Tamboer maandag 01-10 19:30 
Nog voor opgeven. Adrie en Annemieke 
gaan er heen (Linda misschien). 

 
Linda 

7 Marchien Klappe 27-08 The Connection 16 of 18 oktober. 
Adrie en Dick gaan er heen op 16 oktober 

Linda 

8 Annemieke 30-08 Presentatiegids  

9 KNGU 06-09 KNGU nieuws voor juryleden 
(naar beneden scrollen, dan zie je wel wat) 

 

10 Kimberly 02-09 Flyers  

11 Dirk Otten 07-09 Besturen met een visie symposium. Hier zijn 
Dick en Linda al heen geweest in Leek. 

 

Nagekomen post    

 Jedidja 10-09 PR Cupcake middag JB  

 Nienke Ymker 11-09 Cursussen etc.  

 
5. JB 
- Er komen een paar nieuwe meiden bij het JB. Michelle wordt voorzitter. Adrie vraagt Lonneke om 

de namen door te geven van de nieuwe leden. 
- Heeft Lonneke nog ondersteuning nodig nu Kimberly een time out neemt? 
- 6 oktober is de cupcake middag van 14 tot 16 uur. Linda gaat even kijken. 
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6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- Iedere vierde woensdag van de maand wordt de nieuwsbrief uitgegeven. 
- Gezond eten, doorsturen naar de redactie. 
- In de laatste nieuwsbrief stond maar 1 link. 
- De presentatiegids ziet er mooi uit! 
- 30 oktober moeten de facturen van de adverteerders binnen zijn. 
- De redactie denkt er volgend jaar wel minder tijd mee bezig te zijn. 
- De presentatiegidsen worden op de groepen verspreid. Helma regelt de lijsten. 
- Zaterdag (Hoogeveen Sport) niet aan de kinderen uitdelen. Er worden er eerst 1000 gedrukt. 
- Ook gidsen voor nieuwe leden. Kan in de kasten in de gymzalen. 
- Later kunnen er eventueel gidsen per 50 bij besteld worden. 
- Eventueel later ook verspreiden in Hoogeveen (bibliotheek, Activum etc.). 
 
7. Website/PR 
- Lesrooster op website klopt nog niet helemaal. 

8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- GCA: van een paar mensen maar gehoord hoeveel boekjes ze nodig hebben. Adrie denkt er 50 te 

kort te hebben. Uiterlijk 10 november inleveren. Dan nog 2 weken de tijd om in te voeren. Nelleke, 

Hilde Loopers en Frederike Botter Fik. Nelleke wil ook helpen met de cadeautjes (kopen). 

b. Secretariaat: 
- Geen. 
c. Act. Secretariaat: 
- Op jazz na, is de jaarplanning compleet. 
d. Penningmeester: 
- Er is weer ingebroken bij Marjoleine. Dick kreeg een telefoontje dat er een pinpas van Olympia 

gevonden was. 
- Remco van den Akker wil geen penningmeester worden. 
- April 2019 stopt Marjoleine, misschien kunnen we tot die tijd taken van haar overnemen ter 

overbrugging. Regio wil Adrie wel gaan doen. Boekhouding wil Dick wel overnemen. Marjoleine 
gaat voor haar zelf op een rijtje zetten wat veel werk is of wat veel moeite kost en gaat dit naar ons 
mailen. 

e. Hoofdleider: 
- De selectiegroep van Anita moet even bekeken worden. Adrie neemt contact op met leiding die 

lesgeven aan selectie over een assistent. 
- Lesrooster: woensdagmorgen kan niet meer in de turnhal. Netty van 9 tot 10 huisvrouwen en 10 tot 

11. Olympia. Daarna de groepen van Trudy. 
- Probleem in Boekenbergstraat. Gaat Adrie er achteraan. 
- Angela kan geen lesgeven aan de jongens op dinsdag van 17-18 uur. 
- Op dinsdagavond in Booyenverlaat, kan Selma ook geen lesgeven. Vandaag heeft Tamara de 

lessen gegeven. 
- Adrie probeert voor zaterdag het lesrooster rond te hebben. 

9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Laat iedereen even nakijken of ze de nieuwsbrief wel krijgen. 
- Harmonisatie van de wedstrijden: Het is een verplichting om entreegelden te heffen. Inschrijfgelden 

worden ook voor iedereen €12,50. Ook juryleden worden betaald. 
- Wij zijn er op tegen. 
- Adrie heeft een vergadering met de verschillende TC’s hierover. 
 
10. Exit onderzoek 
- Geen bijzonderheden. 
 
11. Infoboek 
- Niet besproken. 
 
12. Materiaalcommissie 
- Niet besproken. 
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13. Notulen JAL 
- Deze zijn de vorige vergadering al besproken. 
 
14. Punten vanuit de beleidscommissie  
- In oktober het stuk uit december op de agenda (mail Lindsy). 
- Bespreken concept jaarplanning. 
- Voorbereiden vrijwilligersinspraakavond/gecombineerde vergadering. 
 
15. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 
16. Jaarplanning  
- 15 september: Hoogeveen Sport. 
- 3 november: Springwedstrijden Hoogeveen. 
 
17. Sluiting 
- Adrie sluit de vergadering met het stukje ‘Vrienden zijn als bomen’. 
 
Volgende vergaderingen 
- Dinsdag 9 oktober 2018 19.45 bij Marjoleine, opening door Linda. 
 
 
 
 
 
Actiepuntenlijst: 

Nr. Datum Omschrijving Actie door 

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 

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 

1081 3-4-18 Infoboek, de verzamelde wijzigingen en opmerkingen bekijken. Adrie 

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

Annemieke 
Linda 

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 

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

Linda 

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

??? 

2003 11-9-18 Een hoes bestellen voor de aanschafte tablet. Marjoleine 

2004 11-9-18 Opgeven Rabobank avond Tamboer. Linda 

2005 11-9-18 Opgeven voor the Connection op 26 oktober. Linda 

2006 11-9-18 Lonneke de namen vragen van de nieuwe JB-ers. Adrie 

2007 11-9-18 Taken van de penningmeester op papier zetten. Marjoleine 

2008 11-9-18 Contact opnemen met leiding die lesgeven aan selecties over 
een assistent. 

Adrie 

2009 11-9-18 Problemen in Boekenbergstraat. Adrie 

 


