
Bestuursvergadering 13 november 2018 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum:  dinsdag 13 November 2019 
Aanwezig: Adrie Verhage, Marjoleine Kruizinga, Dick Groote, Linda de Vries en Annemieke Knol.  
Afwezig:  Kimberly van Slochteren en Jedidja Kappers. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Dick opent de vergadering met “Als de liefde mar blef winnen’, Daniël Lohues. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
3. Notulen van 9 oktober 2018 
- 4. Bloemetje voor Lisa Freese is verstuurd, zoals het nu lijkt gaat het goed met haar.  
- 9. De lipdub is verstuurd, we zijn gedeeld 2

e
 geworden. Patrick bedankt voor de inzet om het in te 

sturen. 
- 14. Niet betalende leden: Bij 1 van de niet betalende leden wordt nu in overleg de deurwaarder 

ingezet om te kijken of we de contributie alsnog kunnen innen. Hiermee hebben we een mooie 
testcase. 

 
Actiepunten: 
840, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 eraf 
De rest blijft staan 
1038 Er komt geen reactie van mevr. Prodan. Dick gaat Brian vragen. 
1064 Een marktplaats voor tweedehands kleding, via Facebook. Linda neemt contact met Kimberly 

       hierover op, gaan we vooralsnog niet opzetten. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van   Datum    Onderwerp           DB 

1 Lonneke 10-10 Nieuwe leden JB Esmee Braker en Jorine Polman  

2 Nienke Ymker 10-10 Vrijwilligerscollege 18-10  

3 Trudy 11-10 Declaratie (al akkoord gegeven)  

4 Annemieke 28-10 BTW verhoging  alleen op de zaalhuur verhoging  

5 Nelleke 29-10 Commissie indeling  

6 Sylvia Timmerman 29-10 Jubileum festival Sport Drenthe, Helma mailen Linda 

7 SSS Elim 30-10 Uitvoering 17-11 18:45 uur, mail naar leiding Linda 

8 Jedidja 31-10 PR Sinterklaas JB Annemieke gaat 

9 Sportief Hoogeveen 01-11 Nieuwsbrief  

10 Nienke Ymker 05-11 Sportcongres De Wolden 28-11 19:30, Zuidwolde, 
Adrie gaat, Linda misschien, opgave voor 21-11 

Adrie 
Linda 

11 Marchien Klappe 29-10 Trainers te kort in het Noorden 26-11 Adrie/Lonneke? 

 
5. JB 
- Geen bijzonderheden. 
- Linda maakt een aanstellingsbrief voor Esmée en Jorine als nieuwe leden van het jeugdbestuur.  
 
6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- Volgende vergadering liggen de advertentiemappen klaar 
- In december starten we met de nieuwe presentatiegids 
- Marjoleine zorgt voor een update van de betalingen van de huidige adverteerders 
- Planning nieuwsbrieven loopt 
- Toevoegen in de nieuwsbrief  stukje over parkeren bij de turnhal. Adrie stuurt dit door. 
 
7. Website/PR 
- Er komt nog steeds veel vervelende mail binnen via de website, Linda gaat nogmaals een mail 

sturen naar Evert. 
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8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Harmonisatie: Er is een brief terug gekomen vanuit de bond. Er wordt gekeken naar de 

mogelijkheden hoe we onder de harmonisatie uit kunnen komen. Er zijn wel verbeteringen 
aangebracht in het beleid, het mag een vereniging in elk geval geen geld kosten. Fit Beilen heeft de 
wedstrijd teruggegeven, TVC wil haar wedstrijd wel organiseren.  

- Regio Groningen legt zich neer bij het besluit van de bond. Regio Friesland en de commissie Heren 
niet. We moeten echter wel voor zorgen dat er dit jaar wedstrijden komen voor de heren. We zullen 
zo snel mogelijk om tafel moeten met de bond.   

- De volgende vraag wordt verwacht: wat gaat Olympia doen met de wedstrijden?  
- Standpunt Olympia: RWS Heren Groningen/Friesland kunnen we waarschijnlijk net als de 

springwedstrijden buiten de bond om organiseren, net als de RWS C wedstrijden. Overige 
wedstrijden hebben een vloer nodig, dat is lastiger zelf organiseren. Wordt vervolgd. 

- Tijdens de Rabobank Clubkascampagne werd er aangegeven dat er nog ruimte is in het 
investeringsfonds. Adrie gaat Bosan bellen om te informeren wat een vloer kost en kijken wat de 
mogelijkheden zijn om deze in te dienen bij de Rabobank. 

b. Secretariaat: 
- Input van Kimberly met betrekking tot het opzetten van een besloten facebookgroep voor 2

e
 hands 

kleding. Dit vraagt een heel goede beheerder, die dagelijks toezicht houdt. Vooralsnog gaan we dit 
niet doen.  

c. Act. Secretariaat: 
- Punt volgende vergadering, evaluatie springwedstrijden zowel organisatorisch als financieel. 
d. Penningmeester: 
- Tot op heden is er geen reactie gekomen op de mail mbt het zoeken naar een nieuwe 

penningmeester, we blijven verder zoeken. 
e. Hoofdleider: 
- Geen dringende zaken. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Annemieke ontvang geen gymsport. Gymsport gaat nu rechtstreeks naar Annemieke, Annemieke 

geeft deze door aan Marjoleine. Linda neemt contact op met Gymsport. 
 
10. Exit onderzoek 
- Geen input 
 
11. Begroting Wedstrijden 
- Zetten we door naar de volgende vergadering. Onder evaluatie springwedstrijden. 
 
12. Stuk Lindsy december 
- Voorstel is goedgekeurd. 
 
13. Punten vanuit de beleidscommissie 
- Geen input. 
 
14. Aanvulling agenda 
- Geen input. 
 
15. Jaarplanning 
- 24 november: Sinterklaas activiteit JB 
- 8 december: Clubkampioenschappen 
- 15 december: Kerstactiviteit JB 
- 15 december: 3

e
 divisie plaatsingswedstrijd te Assen 

 
16. Sluiting 
- Adrie sluit af met Psalm 15. 
 
Volgende vergadering 
- Dinsdag 11 december a.s bij Marjoleine, opening door: Jedidja 
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Actiepuntenlijst: 

Nr. Datum Omschrijving Actie door 

701 25-9-14 Uitbreiding 55+ op papier zetten. Dick en Adrie 

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. Geen reactie 
Brian vragen. 

 
 
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 13-11, gaan we 
vooralsnog niet opzetten.  

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 

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 

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

2022 13-11-18 Stukje doorsturen van de gemeente over het parkeren bij de 
turnhal en meenemen in de nieuwsbrief. 

Adrie/ 
Annemieke 

2023 13-11-18 Mail sturen naar Evert i.v.m. spam op de website Linda 

2024 13-11-18 Informeren bij Bosan wat een vloer kost Adrie 

2025 13-11-18 Voorwaarden uitzoeken investeringsfonds Rabobank Annemieke/ 
Dick 

2026 13-11-18 Toevoegen op agenda voor volgende vergadering. Evaluatie 
springwedstrijden (financieel en organisatie) 

Linda 

2027 13-11-18 Doorgeven aan gymsport dat deze rechtstreeks naar Annemieke 
moet, Annemieke geeft deze door aan Marjoleine 

Linda 

 


