
Bestuursvergadering 9 oktober 2018 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum: dinsdag 9 oktober 2018. 
 
Aanwezig: Adrie Verhage, Marjoleine Kruizinga, Dick Groote, Linda de Vries, Annemieke Knol en 

Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Kimberly van Slochteren. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Linda opent de vergadering met het stukje ‘In de tuin’. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 11 september 2018 
- Vergadering TC’s: Er gaat een brief naar het bondsbestuur omdat de TC’s het niet eens zijn met de 

harmonisatie. Acro Drenthe is het er wel mee eens. Heren turnen organiseert voorlopig geen 
wedstrijden. We zijn benieuwd wat hier  uit komt! 

 
 
Actiepunten: 
1049, 1088, 1094, 1097, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009  eraf 
1049 Het inschrijven van Annemieke bij de kamer van koophandel is bijna rond. 
1094 Er is een reactie gekomen op de mail over de temperatuur in de turnhal. Er wordt naar gekeken. 
2004 De Rabobank avond in de Tamboer is geweest. Hier nog iets over op Facebook zetten. En de 
             leiding vragen of ze nog wensen hebben. Dit doorgeven voor 7 november. 
2008 Assistent bij selectie is akkoord. 
De rest blijft staan. 
1038 Dick heeft gemaild met mevr. Prodan, maar heeft nog geen antwoord gehad. 
1064 Linda neemt contact op met Kimberly over de tweedehands kleding via Facebook. 
2006 Adrie vraagt Lonneke opnieuw naar de namen van de nieuwe JB-ers. 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van          Datum    Onderwerp       DB 

1 Nelleke 14-09 The Coach  

2 Jedidja 17-09 Notulen  

3 Nelleke 20-09 Reiskosten vergoeden jurycursus 
mailtje Nelleke dat het akkoord is 

Linda 

4 Annemieke 30-09 Notulen redactie  

5 Adrie 27-09 Organiseren springwedstrijden  

6 Anita 01-10 Assistenten (Lisanne)  

7 Annemieke 02-10 Opbrengst Rabo clubkas campagne  

8 Nelleke 04-10 Lisa Freese, bloemetje Linda 

9 Lonneke 06-10 Marjolein Wetering assistentencursus  

10 Ledenadministratie 02-10 Contributie jongens  

 
 
5. JB 
- Linda is de Cupcake middag op 6 oktober vergeten. Lonneke is  er wel even geweest. Er waren 60 

kinderen opgegeven, 55 aanwezig. Het thema was herfst. Ze hadden 240 cupcakes gebakken. 
Prima geregeld! 

- 6 oktober is er ook nog vergaderd door het JB. 24 november willen ze Sinterklaas houden. 
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6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- 24 oktober komt de nieuwe nieuwsbrief uit. Loopt nu goed! 
- De vergadering is op dinsdag vergadering, op woensdag moet de brief klaar zijn. 
- Michel maakt pdf voor Truus Jonker.  
- Facturen voor presentatiegids zijn de deur uit. 
- De nieuwsbrief ook naar de adverteerders mailen. 
 
7. Website/PR 
- Onderhoud website: Gaat niet echt soepel. Linda krijgt veel spam (via contactformulier website) en 

mist daardoor mailtjes. 

- 26 september veel veranderingen aangebracht op de website. 27 september liep alles vast, lag 

eruit. Er is een oude versie er weer op gezet o.a. de springgroep stond er weer op. Kimberly en 

Helma zijn er weer een hele middag mee bezig geweest om alles opnieuw aanpassen. 

- Evert uitnodigen voor volgende redactievergadering? Ja! 23 oktober is de redactievergadering. Als 

hij niet kan een andere avond met hem plannen. 

8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- N.a.v. de toestelwedstrijden: de muziekinstallatie is niet overal goed te horen. Annemieke vraagt 

Patrick om er naar te kijken. 

b. Secretariaat: 
- Geen. 
c. Act. Secretariaat: 
- Indeling commissies nog niet bekend. Adrie vraagt Nelleke. 
d. Penningmeester: 
- Contributie jongens: er is een mailwisseling hierover geweest, het is nu duidelijk. 
- Lijst van taken: Huur trainingspakken gaat Linda doen. Boekhoudprogramma gaat Dick doen. 
- We blijven zoeken naar een penningmeester. Ook kenbaar maken aan de leiding via een mailtje. 
e. Hoofdleider: 
- Dorien wil bijspringen bij de tweede jongensgroep. Rudolf doet zoveel mogelijk het eerste uur. Lukt 

niet altijd om vervanging te krijgen. 
- Marjoleine: Vraag: besluitenboek voor de jazz bij 7 een assistent is nu bij 14. 

 
9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Gaan vooral over the Connection. 
- De lipdub doorsturen naar de KNGU. Kun je een plank mee winnen. Patrick gaat er naar kijken. 
- Assistenten cursus is ineens in Hoogeveen, niemand wist er wat van. Stond op Facebook. Dit punt 

ook meenemen naar de Connection. 
 
10. Exit onderzoek 
- Niet besproken. 
 
11. Infoboek 
- Niet besproken. 
 
12. Materiaalcommissie 
- Patrick en Jeffrey van Anita. Er moet op papier gezet worden wat het inhoud. 
 
13. Begroting wedstrijden 
- Annemieke heeft een opzetje naar ons opgestuurd. Bespreken we de volgende vergadering. 
 
14. Niet betalende leden 
- Via de deurwaarder proberen toch het geld te krijgen. Kost €7,50 via sportvereniging incasso. 
- Michiel kijkt ook naar deurwaarders waar hij via zijn werk mee te maken heeft. 
- We gaan het proberen! 
 
15. Stuk Lindsy december 
- Adrie stuurt hem door en we bespreken het de volgende vergadering. 
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16. Punten vanuit de beleidscommissie  
- Lijst aftredende bestuursleden. 
- Voorbereiden vrijwilligersinspraakavond/gecombineerde vergadering. 
 
17. Aanvulling agenda  
- Geen. 
 
18. Jaarplanning  
- 3 november: Springwedstrijden Hoogeveen. Olympia organiseert. 

- Draaiboek van vorige jaar is gebruikt. 
- Na de inschrijving krijgen deelnemende verenigingen een factuur. 

 
19. Sluiting 

- Adrie sluit de vergadering met het stukje van Toon Hermans ‘Positief’. 
 
Volgende vergaderingen 
- Dinsdag 13 november 2018 19.45 bij Marjoleine, opening door Dick. 
 
 
 
 
 
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. Wachten op antwoord. 

Dick 

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

1064 14-2-18 Een marktplaats voor tweedehands kleding, via Facebook. 
Contact met Kimberly hierover opnemen. 

Kimberly 
Linda 

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

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

aanmelden van leden bij het wedstrijdloket. 

Adrie 

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

Adrie, 
Nelleke 

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

2010 9-10-18 De Rabobank clubkas actie op Facebook zetten. ??? 

2011 9-10-18 Mail naar leiding over wensen Rabobank clubactie/GCA. Linda 

2012 9-10-18 Mailen dat assistent bij selectie akkoord is. Linda 

2013 9-10-18 Mailen naar Nelleke dat reiskosten jurycursus vergoed worden. Linda 

2014 9-10-18 Een bloemetje naar Lisa Freese Linda 

2015 9-10-18 Evert uitnodigen voor volgende redactievergadering of een 

andere afspraak met hem plannen. 

Annemieke 

2016 9-10-18 Patrick vragen om naar de muziekinstallatie te kijken. Annemieke 

2017 9-10-18 Nelleke vragen naar indeling commissies. Adrie 

2018 9-10-18 Kenbaar maken aan de leiding dat we op zoek zijn naar een 
penningmeester. 

Linda 

2019 9-10-18 De lipdub doorsturen naar de KNGU. Patrick gaat er naar kijken. Annemieke 

2020 9-10-18 Assistenten cursus in Hoogeveen, niemand wist er wat van. Dit 
punt ook meenemen naar de Connection. 

Adrie 

2021 9-10-18 Materiaalcommissie: Op papier zetten wat het inhoud. ??? 

2022 9-10-18 Doorsturen stuk Lindsy december naar de rest van het bestuur. Adrie 

 


