
Bestuursvergadering 10 april 2019 

 
Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum:  dinsdag 10 april 2019 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Annemieke Knol, Manon van der 

Weide en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Kimberly van Slochteren, Dick Groote en Marcel Hoogeveen. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Annemieke opent de vergadering met ‘Elke dag opnieuw’, schrijver onbekend. 
- Manon van der Weide komt even de ‘sfeer proeven’. 
 
2. Aanvulling agenda. 
- Geen  
 
3. Notulen van 12 maart 2019 
- Geen opmerkingen 
Actiepunten: 
2021, 2047, 2049, 2051, 2057   eraf 
2021 Dick heeft op papier gezet wat de materiaalcommissie inhoud en dit naar Adrie gemaild. 
2057 Coby Mersman heeft een kaartje gehad. 
De rest blijft staan. 
2058 Netty heeft een kaartje gehad om haar sterkte te wensen met de aankomende operatie. 
 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van            Datum   Onderwerp             DB 

1 Kngu 13-03 Website Dutch Gymnastics  

2 Nelleke 13-03 Procedure co financiering jurycursus, hier houden? 
Zaalhuur en docent betalen, met andere clubs 
samen. Nelleke gaat inventariseren wie het echt wil 
en gaat de andere verenigingen vragen. 
Nelleke laten weten dat wij er achter staan. 

Linda 

3 Grietje 15-03 Spotify abonnement, Annemieke neemt contact met 
Grietje hierover  

Annemieke 

4 Annemieke 16-03 Begrotingsoverzicht  

5 Grietje 16-03 Touringcar  

6 Jedidja 18-03 Notulen  

7 Grietje 18-03 Offerte bus  

8 Rachel 20-03 Acro (al afgehandeld), laatste les is geweest.   

9 Adrie 26-03 Voorstel bus  

10 Marjoleine 02-04 Financieel jaarverslag  

11 Yvonne 05-04 Trainingspakken  

  
5. JB 
- De spooktocht: Was leuk georganiseerd, was niet erg donker (volle maan). De plek waar 

geparkeerd werd was niet handig. Auto’s zaten vast in de modder. Er waren ongeveer 26 
deelnemers. Sommigen hadden wat meer spoken willen hebben. 

 
6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- Bezig met de presentatiegids. 
- Sporten doe je samen! Kimberly gaat vrijwilligers interviewen: Aly Prijs, Paul Kappers, Roland van 

der Molen en Michiel de Groote. Wedstrijdschema eruit en verwijzen naar nieuwsbrief. 
 
7. Website/PR 
- Geen nieuws. 
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8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Bus naar Waalwijk: er zijn 25 supporters, dus de bus gaat door. Besproken bij Lanting.  

Vertrek bij de Sprong om 6.15 uur (bus aanwezig om 6.00 uur) 
Aankomst in Waalwijk om ongeveer 9.00 uur 
Vertrek uit Waalwijk om 13.30 uur, aankomst in Hoogeveen om 16.15 uur 
Kosten bus: €825,- + maaltijd chauffeur 
Supporters: € 20,- p.p.  totaal € 500,- Hoe betalen? Overmaken 
Kosten Olympia: €325,- + maaltijd chauffeur. Factuur bus gaat naar Linda per mail 

- Woensdag 17 april Zuiderbreedte van 14.30 – 16.30 uur: Kimberly gaat er naar toe. 

Filmopnames voor Nijntje beweegdiploma met Sanne Wevers. 
Trudy heeft peuters geregeld. Ouders moeten schriftelijk toestemming verlenen voor de opnames. 
Laatste groep Club Extra wordt verzet naar 16.30 – 17.15 uur 

- Trudy en Adrie gaan een plan maken om het beweegdiploma in Hoogeveen te promoten, zo 

mogelijk met de combinatiefunctionarissen.  Hoogeveen blijft landelijk gezien achter. 

- Tinus Brink (oud secretaris Olympia) krijgt volgende week vrijdag een onderscheiding. Wie wil daar 

naar toe? 

b. Secretariaat: 
- JAL: Willem Voerman en Hennie Giethoorn 75 jaar lid. Beiden niet in staat om op de JAL te komen. 

Les van 10 tot 11, daarna koffie drinken. Laatste les bij Nettie krijgen ze een speldje. Bloemen 
bestellen: Linda. 

- Kaartje naar Marijke, wordt geopereerd. 
c. Act. Secretariaat: 
- Geen. 
d. Penningmeester: 
- Bezig met contracten voor leiderscursus: 3 gym en 3 jazz. 
- Manon is een avondje geweest. 
- Kascontrole is geweest, hebben taart gehad en hebben niets geks gevonden. 
e. Hoofdleider: 
- 6 en 7 mei kan er geen les gegeven worden in de turnhal: onderhoud valkuil. De leiding weet ervan. 

- Lesrooster volgend seizoen. Mail naar de leiding voor wensen. 

- Data bepalen voor de activiteiten van Olympia: voor 27 april zaalaanvragen. 

- Onderlinge wedstrijden 7 december 2019 

- Gymmiescoredag  zaterdagmorgen 8 februari 2020 

- Toestelwedstrijden en 2
e
 gymmiescoredag 27 juni 2020 

- Organisatie 2
e
 RWS A wedstrijd op 11 mei: 6 personen in de commissie is teveel. 

voor de mei vakantie regelen, vloer gelegd, veel hulp nodig. 19 uur de zaal. 

9. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- 5 districten, (4 personen) 20 leden moet terug naar 11 leden. 
- Volgende week bondsraadvergadering. 
- The Connection 14 oktober in Assen. 
 
10. Exit onderzoek 
- Geen input. 
 
11. Begroting Wedstrijden 
- Volgende vergadering 
 
12. Nieuwe bestuursleden 
- -- 
 
13. Organiseren wedstrijden onder harmonisatie 
- Als we wedstrijden willen organiseren moeten we dat nu aangeven. 
- Angst dat er geen verenigingen meer willen organiseren. 
- Springwedstrijden doen we weer zelf. 
- Wij betalen een groot gedeelte van de inschrijfgelden. 
- RWS-c en de toestelfinale willen we wel organiseren. 
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14. Trainingspakken, voorstel kledingcommissie 
- We nemen nu geen beslissing. 
- Kledingcommissie vragen om in gesprek te gaan met Jan Bols over wat je terug krijgt voor het 

inleveren van een oud pak. 
 
15. Jaarverslagen 
- Bestuur is aangepast en financieel is naar bestuur gemaild. 
- Adrie maakt Power point presentaties van de jaarverslagen. 
- Agenda’s, presentielijst, notulen vorig jaar (25 x). 
 
16. Punten vanuit de beleidscommissie 
- N.v.t. 
 
17. Aanvulling agenda 
- Kijklessen eerste week van juni. 
- Annemieke: Rabo clubkas en GCA blijft allemaal wel lang staan. 
 
18. Jaarplanning 
- 17 april JAL in de Vredehorst 
- 19 april t/m 5 mei Meivakantie 
- 15 juni dans in de Tamboer 
 
19. Sluiting 
Adrie sluit af met een stukje uit het boekje Zitten of opstaan: “Een beetje vrede’ 
 
Volgende vergadering 
- Dinsdag 7 mei bij Marjoleine,opening door: Jedidja 
Volgende vergaderingen: 
- woensdag 12 juni  
- dinsdag 9 juli 
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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 

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 

2042 8-1-19 Nelleke mailen over opbrengst GCA per sectie. Verdeling mailen 
naar het bestuur. Staan in vorige notulen. Moeten nog kosten 
af? Marjoleine moet nog naar de kosten kijken 

Annemieke 

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

Linda 
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 

 

2055 12-03-19 Dick neemt contact op met de COA (Jeroen Pompe) om te 
kijken of we een groep voor het AZC kunnen starten 

Dick 

2056 12-03-19 Goed in de gaten houden of de wedstrijden tegen het oude tarief 
worden gefactureerd.  

Marjoleine/ 
Dick 

2058 12-3-19 Bloemetje regelen voor Nettie Buist zodra ze geopereerd is. Linda 

2059 10-4-19 Jurycursus in Hoogeveen houden. Nelleke laten weten dat we er 
achter staan. 

Linda 

2060 10-4-19 Contact opnemen met Grietje over Spotify abonnement. Annemieke 

2061 10-4-19 Kledingcommissie vragen om in gesprek te gaan met Jan Bols 
over wat je terug krijgt voor het inleveren van een oud pak. 

Linda 

2062 10-4-19 Kijklessen eerste week van juni.  

 
 


