
Bestuursvergadering 11 december 2018 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum:  dinsdag 11 december 2018 
Aanwezig: Adrie Verhage, Dick Groote, Linda de Vries, Annemieke Knol en Jedidja Kappers 
Afwezig:  Marjoleine Kruizinga, Kimberly van Slochteren. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Jedidja opent de vergadering met ‘Steek een kaars aan’ van H. Stufkens. 
 
2. Aanvulling agenda 
- Dick: Kerstkaarten, doen we dat dit jaar? Ja! 
- Een bos bloemen naar André Flens voor het lenen van de stoelen. 
- Nettie Buist heeft nog steeds last van haar schouder. Is 18 januari gebeurd. 
 
3. Notulen van 13 november 2018 
- Annemieke bedankt voor het notuleren de vorige vergadering! 
 
Actiepunten: 
1038, 1064, 2015, 2016, 2022, 2023, 2024, 2027  eraf 
1038 Dick heeft Brian Corbet gevraagd voor het vertalen van de welkomsbrief en hij heeft 

aangegeven dat te willen doen. 
1064 Een marktplaats voor tweedehands kleding. Gaan we niet doen. 
2015 Helma en Kimberly hebben contact met Evert over de website. 
2016 Patrick heeft de muziekinstallatie geregeld. Hij gaat nog een extra kabel regelen. 
2022 Er heeft een stukje in de nieuwsbrief gestaan over het parkeren bij de turnhal. 
2024 Informeren bij Bosan wat een vloer kost: €29.500 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van   Datum    Onderwerp           DB 

1 Grietje 13-11 Voorvallen bij de les, 
laatste tijd niets meer over gehoord 

 

2 Annemieke 14-11 Rabobank stimuleringsfonds  

3 Jedidja 14-11 Notulen  

4 Trudy 20-11 Assistente kleuters zuiderbreedte, 
te weinig voor kinderen voor assistent 

Adrie 

5 Marchien Klappe 21-11 Vertrek Dirk Otten, doen we niets mee  

6 Lonneke 25-11 4 nieuwe JB-ers, enthousiaste meiden!  

7 Selma 26-11 Organisatie advies  

8 Jedidja 02-11 PR kerst, in het DES gebouw  

9 Nienke 19-11 Sportkennismaking AZC, 19 januari willen we 
meedoen, als het dan door gaat, als het definitief 
is dan actie ondernemen 

Marjoleine 

10 Helma/Selma 05-12 Leden enquête op website, overleggen plaatsen 
website/Facebook 

 

11 Marchien Klappe 07-12 Verslag trainers te kort, Adrie en Lonneke zijn er 
geweest. Met de beleidscommissie opnieuw 
kijken naar het opleidingsplan 

 

Nagekomen post    

 Adrie 10-12 Evaluatieformulier onderlinge wedstrijden  

 
5. JB 
- Esmé Braker moest stoppen met het JB  van haar ouders, omdat ze slechte cijfers op school heeft. 
-  A.s. zaterdag is de kerstactiviteit. Even kijken wie er heen gaat. 
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6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- Loopt allemaal wel. 
- Advertentiemappen komen deze week. 
- Nieuwe leden krijgen de presentatiegids.  
 
7. Website/PR 
- Spam lijkt nu niet meer aan de orde. 
 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- GCA: Morgen (12-12) de trekking. Nelleke heeft bijna alles alleen ingevoerd. Eind januari wordt het 

bedrag uitgekeerd. Op agenda volgende vergadering verdeling opbrengsten etc. 
- Berichtje naar Rabobank als we wat van het geld hebben aangeschaft.   
- Hans Dijkstra belde. Ze willen een permanente tentoonstelling van de geschiedenis van Hoogeveen 

in de bibliotheek maken. Hebben we spullen voor in de vitrine? Ja, doen we aan mee! 
b. Secretariaat: 
- Extra trainingspakken aanschaffen voor de verhuur in de maten: 128, 140 en 152. 
- Zaterdag, tijdens wedstrijd, had iemand kauwgum in broek en laarzen gekregen. Wou dit op ons 

verhalen. Hier kunnen wij niets mee. 
c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Geen. 
e. Hoofdleider: 
- Adrie heeft Selma gesproken over lessen in de Booyenverlaat. Tamara neemt de lessen nu over. 

Selma wil wel invallen of helpen. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Ging o.a. over BTW, verzekeringen. Reminder: Luidsprekers ook verzekeren. 
- Enquête: Adrie vult deze in, gaat over verzekeren materiaal, hebben we zelf geregeld. 
- Morgenavond bondsvergadering (12-12) Bondsraad 2.0 
- Jaarplan doornemen.  
 
10. Exit onderzoek 
- Geen input 
 
11. Begroting Wedstrijden 
- Annemieke mist nog de kosten van de bekers en de reiskosten jury. Gaat twee versies van de 

begroting maken. 
 
12. Evaluatie springwedstrijden 
- Is deze wel rond gestuurd? Tamara zou dat doen. 
- De commissie is wel weer bij elkaar geweest. Wel tevreden! 

Een app groep aanmaken voor het klaarzetten van de toestellen. 
 
13. Stuk Lindsy december 
- Vorige vergadering. 
 
14. Punten vanuit de beleidscommissie 
- Geen input. 
 
15. Aanvulling agenda 
- Geen input. 
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16. Jaarplanning 
- 15 december: Kerstactiviteit JB 
- 15 december: 3

e
 divisie plaatsingswedstrijd te Assen 

- 5 januari 2019 Nieuwjaarsborrel bij Adrie en Yvonne 
- 12 januari Koffiedans ochtend 
- 19 januari Sportkennismaking AZC 
- 19 januari 1

e
 plaatsingswedstrijd heren Noord 1

e
 t/m 6

e
 divisie 

- 26 januari filmavond JB 
 
17. Sluiting 
- Adrie sluit af met een gedicht, ‘Mensen kijken in het donker’. 
 
Volgende vergadering 
- Dinsdag 8 januari bij Marjoleine, opening door: Dick 
- De volgende overleggen we om wisselend op een dinsdag en woensdag vergaderen. 
 
 
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 

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

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 

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

2025 13-11-18 Voorwaarden uitzoeken investeringsfonds Rabobank, zou in 
combi moeten met eigen accommodatie. 

Annemieke/ 
Dick 

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

Linda 

2028 11-12-18 Indelingen, aantallen groepen opnieuw bekijken. Adrie 

2029 11-12-18 Het opleidingsplan opnieuw bekijken met de beleidscommissie. Adrie 

2030 11-12-18 GCA: verdeling opbrengsten bekijken. Agenda januari zetten. Linda 

2031 11-12-18 Berichtje naar Rabobank als we wat van het geld hebben 
aangeschaft. 

Linda 

2032 11-12-18 Hans laten weten dat we wel aan de tentoonstelling in de 
bibliotheek willen meewerken. 

Adrie 

2033 11-12-18 Luidsprekers ook verzekeren Dick 

2034 11-12-18 Jaarplan doornemen  

2035 11-12-18 Agenda januari: wisselend op dinsdag/woensdag vergaderen Linda 

 
 


