
Bestuursvergadering 5 februari  2019 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum:  dinsdag 5 februari 2019 
Aanwezig: Adrie Verhage, Dick Groote, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Marcel Hoogeveen 

en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Kimberly van Slochteren en Annemieke Knol (vakantie). 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Linda opent de vergadering met stukje ‘Kleine dingen’ van Jildou Bakker. 
- Speciaal welkom voor Marcel Hoogeveen! 
- Kimberly verwacht in augustus een baby! 
 
2. Aanvulling agenda. 
- Geen. 
 
3. Notulen van 8 januari 2019 
- Adrie is nog niet bij Evert geweest. 
- Privéles zou zijn voor een meisje dat op Olympia gezeten heeft, had wat willen bijspijkeren voor ze 

weer bij Olympia terug kwam. 
- De middag in het AZC was leuk! De kinderen vonden het ook leuk! Na Dick’s vakantie gaat er een 

gesprek plaats vinden met Jeroen Pomper over o.a. een strippenkaart voor de betalingen. 
 
Actiepunten: 
2030, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2043  eraf 
2036 Linda heeft de KNGU gemaild over Gymsport 3 x per jaar. Heeft nog geen reactie terug gehad. 
2037 Opleiding het Jonge Kind, vervolg op trainers te kort. Animo op de mail naar leiding afwachten. 

Commissie kader actie hierop ondernemen. 
2038 JB: de annuleringsverzekering kost bij Mulderij €248. 
2043 De acro-groep doet niet mee aan de wedstrijden omdat ze geen jurylid hebben. 
De rest blijft staan 
2041 Kosten bekers mailen naar Annemieke. Marjoleine kan geen rekening vinden van de bekers. 

Adrie gaat naar Combisport. 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van          Datum     Onderwerp         DB 

1 Marleen 09-01 Geen deelname wedstrijden  

2 Marjoleine 10-01 Declaratie kamp leiding, 
€23 per leiding betalen, 1 leiding op 6 
kinderen.  

 

3 Marjoleine 13-01 Cursus Marjolein Weteringe 
Betaling is akkoord. Moet nog een 
aanstellingsbrief krijgen. Roan krijgt nog 
geld van cursus terug, is assistent bij 
Rudolf. Moet ook nog een aanstellingsbrief 
krijgen. 

 
 
Linda 

4 Jedidja 13-01 PR Kamp  

5 Jedidja 14-01 Notulen  

6 Marjoleine 17-01 Vergoeding cursus Michelle en Karin, 
Na slagen krijgen ze €200 terug 

 

7 Jolanda 16-01  Toekomst groep 
Zit in de verkeerde zaal? Eventueel zaal 
aanhouden voor AZC? Jolanda vragen voor 
de jongens? 

 

8 Nelleke 21-01 Junior assistent cursus maart 
Mail naar Nelleke dat het akkoord is. 

 
Linda 
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9 Adrie 24-01 Stoppen Marleen met Acro 
Rouveen vragen. Uitzoeken welke 
verenigingen verder aan acro doen. 

Adrie, 
 
Linda 

10 Trudy 30-01  Keurmerkbordje 
Wordt morgen weer opgehangen! 

 

11 Tamara 04-02 Assistent erbij 
Mag bij de grote groep. 
Ouders laten helpen bij opzetten van de 
toestellen. 

 
Linda? 

Nagekomen post    

 Jelle Pama 01-02 Harmonisatie  

 Annemieke 04-02 Punten vergadering: Jaarverslag redactie en 
begroting wedstrijden 

 

 
5. JB 
- 156 kinderen tijdens de filmavond! Was een succes! 
- Al veel inschrijvingen voor het kamp! 
 
6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- Up to date jaarplanning naar de redactie sturen. Linda en Adrie checken nog even en sturen door. 
- Betere input van acties: Wedstrijden etc. Rachel was actief door van te voren te mailen. 

Redactie dit laten oppakken? Staat ook in draaiboeken dat dit gedaan moet worden. 
Linda mailt met leiding hierover. 

- Wat moet er gebeuren met oude clubbladen? Archief? Hans en Evert vragen hoe dit zit. 
- Financiën: Alleen Jan Bols moet nog betalen. 
- Een thema? Liever een hoofdartikel, visie van Olympia, breedte sport, belangrijk om te sporten etc. 

volgende vergadering verder bespreken. 
 
7. Website/PR 
- Geen nieuws. 
 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Geen.  
b. Secretariaat: 
- Lessen Rudolf: Jolanda? 
- Trudy wil de volgende vergadering aansluiten voor het uitleggen van de toolkit van het Nijntje 

beweegdiploma. Adrie overlegt met Trudy. 
c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Dick en Marjoleine hebben nu hetzelfde programma op laptop. Werkt nog niet bij Dick.  
- Belastingopgave, lukte niet. Moest Excell 2013 hebben. Met hulp van Annemieke is het gelukt! 
e. Hoofdleider: 
- We zouden de bevindingen van het onderzoek van Selma en Leonie nog gemaild krijgen. 
- Met z’n tweeën beginnen als leiding, dat werd in het verleden gedaan. Over nadenken of dit 

opnieuw ingevoerd moet worden. 
- De organisatie van de Gymmiescore ochtend is niet helemaal duidelijk. 
- 2 maart Heren 2

e
 plaatsingswedstrijd Groningen/Drenthe niv 17-21 Hollandscheveld (de Marke): 

- EHBO regelen Linda 
- Vrachtwagen Dick 
- Gratis schenken van koffie/thee aan leiding is voor organiserende vereniging, dat doen we niet. 
- Geluidsinstallatie (verhuren). 

 
9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- Voortaan de datum van de nieuwsbrief noteren: 28-1: Voor volgende vergadering doornemen. 
- Harmonisatie: Dick gaat naar de bijeenkomst op 28 februari, Linda of Marjoleine gaat mee. Adrie 

gaat ook (TD Drenthe). 



Bestuursvergadering 5 februari  2019 

10. Exit onderzoek 
- Geen input. 
 
11. Begroting Wedstrijden 
- Agendapunt volgende vergadering. 
 
12. Nieuwe bestuursleden 
- Hebben we nog namen? 
- Marjoleine stopt sowieso als penningmeester.  
- Adrie heeft lijstje met namen van moeders gekregen van Lonneke. Hij stuurt ze door naar ons. 

Misschien zit daar iemand bij voor penningmeester? 
- Linda heeft ook nog een naam. 
 
13. Punten vanuit de beleidscommissie  
- Geen. 
 
14. Verdeling opbrengst GCA 
- Agendapunt volgende vergadering. 
 
15. Aanvulling agenda 
- Geen. 
 
16. Jaarplanning 
- 9 februari Gymmiescore 
- 9 februari 2

e
 plaatsingswedstrijd Noord 1

e
 tm 6

e
 divisie, Groningen 

- 9 februari Plaatsingswedstrijd derde divisie in Dalen 
- 2 maart Heren 2

e
 plaatsingswedstrijd Groningen/Drenthe niv 17-21 Hollandscheveld 

- 9 maart, 2
de

 wedstrijd RWS-B Dwingeloo 
- 17 april JAL in de Vredehorst 
 
17. Sluiting 
- Adrie sluit af met Romeinen 13: Plichten tegenover elkaar. 
 
Volgende vergadering 
- Dinsdag 12 maart bij Marjoleine, opening door: Marjoleine 
- Volgende vergaderingen: woensdag 10 april, dinsdag 7 mei  
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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 

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 

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

Linda 

2034 11-12-18 Jaarplan KNGU doornemen Beleids-
commissie 

2041 8-1-19 Kosten bekers mailen naar Annemieke. Kan de rekening niet 
vinden. 
Bij Combisport langs gaan. 

Marjoleine 
 
Adrie 

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

2044 5-2-19 Naar Combisport voor de rekening van de bekers. Adrie 

2045 5-2-19 Een aanstellingsbrief naar Marjolein en Roan. Linda 

2046 5-2-19 Junior assistent cursus maart, Nelleke mailen dat het akkoord is. Linda 

2047 5-2-19 Acro: Rouveen vragen of zij leiding hebben en uitzoeken welke 
verenigingen verder aan acro doen. 

Linda 

2048 5-2-19 Up to date jaarplanning naar de redactie sturen, eerst nog 
checken. 

Linda 
Adrie 

2049 5-2-19 Betere input van acties: Wedstrijden etc. Staat in draaiboeken 
dat dit gedaan moet worden. Mail naar leiding. 

Linda 

2050 5-2-19 Wat moet er gebeuren met oude clubbladen? Archief? Hans en 
Evert vragen hoe dit zit. 

Adrie? 

2051 5-2-19 Trudy wil de volgende vergadering aansluiten voor het uitleggen 
van de toolkit van het Nijntje beweegdiploma. 

Adrie 

2052 5-2-19 We zouden de bevindingen van het onderzoek van Selma en 
Leonie nog gemaild krijgen. 

Linda? 

2053 5-2-19 Met z’n tweeën beginnen als leiding, dat werd in het verleden 
gedaan. Over nadenken of dit opnieuw ingevoerd moet worden 

 

2054 5-2-19 Wedstrijd 2 maart: EHBO regelen 
Vrachtwagen regelen. 

Linda 
Dick 

 


