
Bestuursvergadering 8 januari  2019 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum:  dinsdag 8 januari 2019 
Aanwezig: Adrie Verhage, Dick Groote, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Annemieke Knol en 

Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Kimberly van Slochteren. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Dick opent de vergadering met stukje ‘Zwak’ van Greet Brokenhof. 
 
2. Aanvulling agenda. 
- Begroting kamp JB. Besproken bij punt 5 JB. 
 
3. Notulen van 11 december 2018 
- André heeft bloemen gehad. 
 
Actiepunten: 
2026, 2032, 2033, 2035  eraf 
De rest blijft staan. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van   Datum    Onderwerp         DB 

1 Nienke Ymker 12-12 Sportkennismaking AZC  

2 Anita Rijpers 12-12 Wijziging sportbesluit, wel zalen huren en niet 
gebruiken. Het beleid wordt aangescherpt. 

 

3 Jedidja 16-12 Notulen  

4 Serviceteam Support 18-12 Regelgeving en kosten KNGU lidmaatschap, 
verhoging bondscontributie, 
Gymsport magazine komt nog maar 3x uit 
komend jaar. Raar dat dit niet van te voren 
genoemd is. Mail naar KNGU hierover. 

Linda 

5 DOS Zuidwolde 19-12 Opleiding het Jonge Kind, vervolg op trainers 
te kort. Mail naar leiding of ze deze opleiding 
willen volgen. Commissie kader actie hierop 
ondernemen 

Linda 

6 Frank Schuurman 19-12 AZC Linda 

7 Evert Warrink 20-12 Spam,   

8 Jedidja 06-01 Gymmiescore en nog wat. Adrie neemt 
plaatst in de organisatie i.p.v. Jedidja 

 

Nagekomen post    

 Adrie 08-01 Gymmiescoredag  

 Jedidja 08-01 PR JB Filmavond  

 Kimberly 08-01 Exit onderzoek  

 
5. JB 
- De Kerstactiviteit was in het DES-gebouw. Er werd hard gewerkt aan de vijf werkjes. Er was een 

goede sfeer, voldoende kinderen en voldoende leiding. Adrie is er geweest namens het bestuur. 
- Filmavond: Marjoleine gaat er naar toe. 
- De nieuwe JB-ers hebben een welkomsbrief gehad. 
- Begroting kamp: kosten wel hoog. €23 pp voor boerderij, gaan uit van 70 deelnemers, 16 leiding. 

Vinden wij veel. Max. €35 voor deelnemers.1:6, leiding betaalt de helft. 
- Wel een annuleringsverzekering (€150, Dick gaat vragen of het bij Mulderij goedkoper kan). 

(verzekerde bedrag €2200). 
- In februari moet het JB zeggen of het doorgaat. Het kamp is het laatste weekend van juni. 
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6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- Loopt allemaal goed. Meer structuur!  
- Openstaande facturen. 
- Gaan binnenkort weer starten met nieuwe presentatiegids. 1 september klaar? 750 zijn er genoeg. 
- Over 2 weken is de volgende vergadering. 
- Mappen (advertenties) in januari. 
 
7. Website/PR 
- Er worden mailtjes gestuurd naar een @info? e-mailadres waar niemand naar kijkt? 
 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Adrie kreeg een mail  of we privélessen geven?  Is wel nieuwsgierig waarom dit gevraagd wordt. 

Heeft daar nog geen antwoord op. 
- Nieuwjaarsreceptie: Er waren erg weinig aanwezigen. Voor volgend jaar duidelijk in de mail zetten 

dat iedereen mailt of je wel of niet komt.  
b. Secretariaat: 
- Wie gaat er met Marjoleine mee naar het AZC? Dick gaat mee. Er is nog geen mail naar de leiding 

gegaan. Leiding vragen snel te reageren. Brief van Frank Schuurman meesturen naar leiding. 
We hebben een tafel nodig. Is van 14 tot 16 uur, presentatiegidsen meenemen. Vragen wat er 
aanwezig is. En hoe laat we kunnen opbouwen? Adrie wil ook wel mee. Misschien Trudy of Sabine? 
Engelstalige welkomsbrief mee? 
Wie coördineert? Marjoleine en Linda. 

c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Dick neemt het eerst over van Marjoleine. 
- Kijken naar het verdelen van andere bestuurstaken. 
- Agendapunt van maken, kom met namen voor penningmeester/bestuurslid. 
e. Hoofdleider: 
- Wachten de uitnodiging af voor de bijeenkomst over de harmonisatie. 
- 22 december is Adrie met Lonneke in Rolde geweest naar de micro springwedstrijden. 
 
9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Geen bijzonderheden. 
 
10. Exit onderzoek 
- Er staan een aantal opmerkingen in waar we wat mee moeten. We kunnen er nu niet zo veel mee 

omdat we niet weten over welke lessen het gaat. 
 
11. Begroting Wedstrijden 
- Annemieke mist nog de kosten van de bekers en de reiskosten jury. Marjoleine stuurt dit naar 

Annemieke. Annemieke gaat twee versies van de begroting maken. 
- Agendapunt volgende vergadering. 
 
12. Stuk Lindsy december 
- Vorige vergadering al besproken. 
 
13. Punten vanuit de beleidscommissie  
- JAL plannen: woensdag 17 april. Zaal regelen, jubilea bekijken, jaarverslagen. 
- Jaarverslagen moeten 1 maart binnen zijn. Bestuur, activiteiten, JB, redactie, penningmeester. 
 
14. Verdeling opbrengst GCA 
- Geen overzicht wat de opbrengst is per sectie. We hebben nog gegevens van Nelleke nodig. 

Annemieke mailt met Nelleke. 
- De opbrengst heeft nog niet in nieuwsbrief gestaan. 
- Volgende vergadering verder bespreken. 
 
15. Aanvulling agenda 
- Geen. 
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16. Jaarplanning 
- 12 januari Koffiedans ochtend 
- 12-01 1

e
 wedstrijd RWS B Zuid, Dalen, 43 deelnemers! 

- 19 januari Sportkennismaking AZC 
- 19 januari 1

e
 plaatsingswedstrijd heren Noord 1

e
 t/m 6

e
 divisie 

- 19-01 1
e
 plaatsingswedstrijd heren Noord 1

e
 t/m 6

e
 divisie 

- 26 januari filmavond JB 
- 2 februari Beilen heren wedstrijd 
- 17 april JAL in de Vredehorst. 
 
26 januari acro wedstrijd? Doen ze niet mee? Marjoleine mailt met Marleen hierover. 
 
17. Sluiting 
- Adrie sluit af met een Nieuwjaarswens voor ons allemaal! 
 
Volgende vergadering 
- Dinsdag 5 februari bij Marjoleine, opening door: Linda 
- Volgende vergaderingen: dinsdag 12 maart, woensdag 10 april, dinsdag 7 mei. 
 
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 mailt 
het naar Adrie. 

Dick 

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

Annemieke/ 
Dick 

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 februari zetten. Linda 

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

Linda 

2034 11-12-18 Jaarplan KNGU doornemen ieder 

2036 8-1-19 Gymsport magazine komt nog maar 3x uit komend jaar. Mail 
naar KNGU hierover. 

Linda 

2037 8-1-19 Opleiding het Jonge Kind, vervolg op trainers te kort. Mail naar 
leiding of ze deze opleiding willen volgen. 
Commissie kader actie hierop ondernemen 

Linda 
 
??? 

2038 8-1-19 Annuleringsverzekering voor het kamp, kan dat goedkoper 
(€150)? Vragen bij Mulderij goedkoper kan. (€2200). 

Dick 

2039 8-1-19 Mail naar Frank Schuurman over Hoe laat etc AZC. Linda 

2040 8-1-19 Agendapunt: namen voor bestuursfunctie. Linda 

2041 8-1-19 Kosten bekers en reiskosten jury mailen naar Annemieke. Marjoleine 

2042 8-1-19 Nelleke mailen over opbrengst GCA per sectie. Annemieke 

2043 8-1-19 26 januari acro wedstrijd? Doen ze niet mee? Mailen naar 
Marleen. 

Marjoleine 

 


