
Bestuursvergadering 7 mei 2019 

Notulen van de bestuursvergadering 
 
Datum:  dinsdag 7 mei 2019 
Aanwezig: Adrie Verhage, Linda de Vries, Marjoleine Kruizinga, Annemieke Knol, Manon van der 

Weide en Jedidja Kappers. 
Afwezig:  Kimberly van Slochteren, Dick Groote (vakantie) en Marcel Hoogeveen. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Jedidja opent de vergadering met ‘Vrede’ van Diny Beijersbergen-Groot. 
- Manon heeft ja gezegd tegen het penningmeesterschap van Olympia! Ze gaat de uitdaging aan! 
 
2. Aanvulling agenda. 
- Onderhoud toestellen turnhal. 
 
3. Notulen van 10 april 2019 
- Iedereen heeft de bus betaald. 
 
Actiepunten: 
1048, 2042, 2048, 2059, 2061   eraf 
De rest blijft staan. 
 
4. Ingekomen stukken secretariaat en anderen 
Nr.    Van            Datum    Onderwerp        DB 

1 Annemieke 16-04 Extra lessen selectie vakantie  

2 Marjoleine 16-04 Declareren Roan herenwedstrijd Holl’veld, 
Is gevraagd als vrijwilliger (horeca), mailen naar 
moeder van Rowan. 

Marjoleine 

3 Adrie 30-03 Manon  

4 Jedidja 16-04 Notulen  

5 Yvonne 7-5 Jazz vergadering 25 april, net doorgestuurd  

6 Nelleke 7-5 Jasmijn, selectie, mag niet meedoen met 
toestelwedstrijden, geen uitzondering maken 

Linda 

  
5. JB 
- Info voor de deelnemers van het kamp is verstuurd. Was een duidelijke brief! 
- Ze hebben gekeken bij de boerderij. Er gaan 61 deelnemers mee en 14 leiding. 
 
6. Redactie Clubblad / Nieuwsbrief 
- De redactie heeft niet vergaderd. Wel is er een nieuwsbrief uitgekomen, een week te laat. 
- Er was veel input! Dat gaat goed! 
- Presentatiegids gaat goed! 26 juni moet alles in concept klaar zijn. 
- Plaizier, zou een actie met ons willen doen met koeken en broden. Michel is er achteraan geweest. 

Annemieke gaat Michel vragen hoe dit zit. 
 
7. Website/PR 
- Wij zijn vaak laat op social media. Eugenia is bv altijd eerder. Als we niet op social media staan, 

komen we wel in de krant. Maar wie willen we bereiken? PR bespreken in de beleidscommissie en 
daarna in leidersvergadering. Misschien PR beleid herzien? 

 
8. Mededelingen 
a. Voorzitter: 
- Janine Beijer wil lid worden van Olympia. Zij is jazzleidster, woont in Assen en geeft geen les op dit 

moment. Zij heeft geen vereniging en wil wel de bijscholingen volgen. Als ze lid is van een 
vereniging kost haar dat de helft van de inschrijfkosten. Ze kan lid worden zonder aan een groep 
verbonden te zijn en betaalt dan alleen bondscontributie. Heeft goed contact met Yvonne, vandaar 
de vraag aan ons. 
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- Grietje wil de leden laten betalen voor extra kleding, die aangeschaft wordt voor een dans. Willen 
we dat en wat zijn de voorwaarden? 
Moet eerst in de sectie dans besproken worden. Daarna kan er een voorstel, met kosten, naar het 
bestuur gestuurd worden. 

b. Secretariaat: 
- Nettie: Operatie wordt rond 29 juni. 
c. Act. Secretariaat: 
- Het wordt tijd voor een nieuwe jaarplanning. De wedstrijden zijn bijna rond. 
- RWS A 11 mei: alles is geregeld. 
d. Penningmeester: 
- Volgende week gaan Marjoleine en Manon een start maken met de overdracht. 
- Adrie: Er kunnen ook specifieke taken voor de tweede penningmeester op papier gezet worden. 
e. Hoofdleider: 
- Airtrack: Olympic Moves RvEC is op een slecht manier terug gegeven. Er is nu een vervangende. 

De Airtrack wordt op kosten van de school gerepareerd. We snappen niet hoe het gebeurd kan zijn. 
- Vanmiddag belde Intersport Jan Bols terug. Inruilactie: Wil maar een €10 terug geven op voor het 

oude pak. Nieuwe pak is €5 duurder. Kledingcommissie moet nog met een voorstel komen. 
Combisport heeft een nieuwe eigenaar. Yvonne kan daar ook even gaan vragen. Linda vraagt 
kledingcommissie. 

- Zaalaanvraag is gedaan. Voor de vakantie krijgen we bericht terug. 
- De zaal aan de Leeuweriklaan gaat dicht. Wat er mee gaat gebeuren is nog onduidelijk. Ook wat 

betreft de toestellen. We hebben geen groep meer in deze zaal. 

9. Nieuwe bestuursleden 
- Adrie neemt contact op met Marcel Hoogeveen. 
- Verder kan dit punt van de agenda af. 
 
10. Exit onderzoek 
- Geen input. 
 
11. Begroting Wedstrijden 
- Niet besproken. 
 
12. Nieuwsbrief KNGU / Gymsport.nl 
- 14 oktober in Assen, the Connection. 
 
13. Verdeling GCA en Rabobank 
- We krijgen een overzicht van Marjoleine. 
- Volgende vergadering dit bespreken. 
 
14. Kijklessen eerste week juni 
- Kijklessen: leiding is akkoord. 
- Wie maakt verdeling welke lessen er een bestuurslid/collega leiding aanwezig is? 

De leiding vragen wie er graag iemand bij wil hebben van het bestuur.  

15. Punten vanuit de beleidscommissie 
- Nabespreken jaarvergadering (actiepunten vaststellen). 
- Weinig publiek. Weinig afmeldingen van de leiding. Volgende vergadering bespreken we de 

notulen. 
 
16. Aanvulling agenda 
- Annemieke: Opknappen van de vloer in de turnhal, waarom na de vakantie? Adrie: Aan de planning 

konden ze niets veranderen. Zou vandaag om 13 uur klaar zijn. Vanmiddag is Adrie er weer 
geweest, het is nog niet klaar. Ze zijn bezig met de valkuil. Dus geen lessen vandaag. De vloer 
wordt in juli gedaan. 

- Linda: 6 juli kan ik niet. Staat ook niet in de commissie. 
- Linda: Hoeveel boekjes bestellen voor de GCA? Eerst 250 bestellen. 
- Manon: 15 juni is verbindingsfestival bij gemeentehuis. Wij zijn niet uitgenodigd. 
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17. Jaarplanning 
- 18 mei: 2

e
 wedstrijd RWS C, Smilde, 40 deelnemers 

- 25 mei: RWS-A en B in Beilen 
- 15 juni: Buitenactiviteit JB 
- 15 juni: Dans in de Tamboer 
- 6 juni: Gymmiescore middag 
- 6 juni: Toestelfinales Olympia, turnhal 
 
19. Sluiting 
Adrie sluit af met een stukje van Fransiscus van Assissi, “Vrede begint bij jezelf”. 
 
Volgende vergadering 
- Woensdag 12 juni bij Marjoleine,opening door Marjoleine. 

Volgende vergadering: dinsdag 9 juli 
 
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 

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 

2052 5-2-19 We zouden de bevindingen van het onderzoek van Selma en 
Leonie nog gemaild krijgen. Adrie heeft een mail gekregen. 
Stuurt hij door naar ons volgende vergadering bespreken. 

 
Adrie 

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 

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

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

2063 7-5-19 Declareren Roan herenwedstrijd Holl’veld,mailen naar Rowan’s 
moeder. 

Marjoleine 

2064 7-5-19 Jasmijn, selectie, mag niet meedoen met toestelwedstrijden, 
mailen naar Anita (en Lonneke?) 

Linda 

2065 7-5-19 Actie Plaizier, mailen met Michel. Annemieke 

2066 7-5-19 PR bespreken in de beleidscommissie en daarna in 
leidersvergadering. Misschien PR beleid herzien? 

Beleids-
commissie 

2067 7-5-19 Mail naar Grietje over het betalen voor extra kleding, dat dit 
eerst in de sectie dans besproken moet worden. 

Linda 

2068 7-5-19 Combisport heeft een nieuwe eigenaar. Misschien met hun iets 
regelen voor nieuwe trainingspakken. Mail kledingcommissie. 

Linda 

2069 7-5-19 Contact opnemen met Marcel Hoogeveen. Adrie 

2070 7-5-19 Overzicht van de GCA mailen naar de rest van het bestuur. Marjoleine 

 


