
 

www.wrsh.nl 
 
 
 
 

WijkRekreatie Sportvereniging Hasseler es 
 
 
 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering/Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het 

Kulturhus op maandag 19 maart 2019. 
 
 
Aanwezig: Mariët ten Donkelaar, Linda Walinga, Jos Gelink, Jelte Meijer, Josien van Ravensberg, José 
Geerdink, Jannie Zengerink, Charon ten Donkelaar, Hans Brunink, Carla Weghorst, Monique Lomans, Peter 
Broekhuis, Frits Markerink, René Mikkers, Marja Garrelds, Jeroen Rohaan, Peter Punt, Jessica Fahrendorf, 
Luc ten Bokum, Margo Oude Griep, Niels Oude Griep, Carol Visscher, Vincent Boink, Etienne Richardson. 
 
Afwezig met kennisgeving: Richard Bruins, Wendy van de Meulen, Demi van Wijk, Alide Harwig, Rinus van 
Dijk, Olaf van Vliet, Lucie Bruins Lucie Bruins, Paula van Orsel, Patrick van de Tuin. 
 
 
 
1.  Opening 
 
De huidige voorzitter Mariët ten Donkelaar opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte 
welkom. 
De presentielijst gaat rond.  
 
2.  Mededelingen bestuur: 
 a. Afscheid Jannie Zengerink 
 Op verzoek van Jannie wordt dit punt als eerste behandeld aangezien zij nog naar haar koor moet. 
 Mariët verteld dat Jannie al 28 jaar bij de ouder en peutergym les geef en dat het ons spijt dat ze 

vanwege haar gezondheid afscheid moet nemen. 
 Ze ontvangt van Mariët namens de WRSH een bos bloemen en een enveloppe met inhoud. 
 Het afscheid zou anders tijdens het jaarlijkse feest zijn geweest maar dan kan Jannie niet aanwezig zijn 

vanwege het huwelijk van haar zoon. 
 We hebben gelukkig een goede vervanger gevonden, Marja Garrelds heeft het ondertussen van Jannie 

overgenomen en Jannie stelt zich beschikbaar om als dat nodig is incidenteel in te vallen. Waarvoor 
dank en Linda zal dit in haar bestand opnemen. 

 b. Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Mariët ten Donkelaar 
            Aftredend en herkiesbaar: PR functionaris Jelte Meijer 
 Mariët geeft aan dat ze ervoor heeft gekozen om te stoppen als voorzitter van de WRSH maar hopelijk 

nog wel aanwezig zal zijn op de ALV vergadering. 
 Wij nemen afscheid van haar op het jaarlijkse trainersfeest. 
 Mariët namens alle trainers, commissieleden en de rest van het bestuur bedankt voor de meer dan 28 

jaar die je je hebt ingezet voor de WRSH.  
 Er heeft zich niemand gemeld voor de functie als voorzitter of PR functionaris dus wordt Jelte met 

algemene stemmen herkozen als PR functionaris en gekozen als voorzitter. 
 c. Voortstellen van ons nieuwe commissielid Charon ten Donkelaar. 
 Mariët stelt ons nieuwe commissielid van de volleybal voor en zoals iedereen uit de naam al heeft 

kunnen afleiden is het de schoondochter van Mariët. 
 Monique Lomans is fysiek door een blessure niet meer in staat om te volleyballen en heeft gelukkig een 

waardig opvolger in Charon gevonden. Monique bedankt voor je betrokkenheid bij onze vereniging en 
veel succes in de groep van Margo. 

 Niels Oude Griep als commissielid van Carrol 
 Niels Oude Griep is nu officieel benoemd als commissielid van Carrol in zijn groep van de G-sporters 
 Dus wederom welkom Niels. 
 Omdat er behoefte is aan duidelijkheid als leiding zijnde is het verzoek gekomen om voor Niels ook een 

polo/t’shirt te bestellen en dat wordt gehonoreerd. 
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 Jos zal daar verder zorg voor dragen. 
 
 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering dd. 19 maart 2018  
 Notulen van de trainersvergadering van 25 september 2018 
 
Deze notulen zijn goedgekeurd en de nieuwe notulen komen weer op de site te staan. 
 
 
4.  Goedkeuring jaarstukken 2018 (jaarstukken zijn op deze avond aanwezig) 
 
Josien deelt de jaarstukken uit en leest deze met de aanwezigen door. We eindigen met een bescheiden 
financieel plusje. 
Dit komt mede door de onverwachte subsidie voor de jeugdleden die we toch nog konden aanvragen, de 
subsidie voor de G-sporters en omdat we een half uur zaalhuur minder betalen vanwege inleveren van dat 
half uur door de badminton. 
Tevens hebben we 7 nieuwe leden, 4 van de volleybal en 3 van de Total Fit 
Ook de contributieverhoging levert hier een bijdrage aan.  
 
De jaarstukken 2018 worden door de vergadering goedgekeurd en er zijn hier verder geen vragen over. 
  
5.  Verslag kascommissie 
 
De kascommissie bestaande uit Vincent Boink en Frits Markerink zijn op bezoek geweest bij onze 
penningmeester Josien van Ravensberg in haar nieuwe woning) voor de controle en de controle is goed 
verlopen en haar administratie goedgekeurd. Vincent en Frits bedankt. 
Gelukkig hebben jullie het huis toch nog gevonden. 
Op ons verzoek in de vergadering naar een nieuw lid voor de kascommissie heeft Jeroen Rohaan zich 
aangemeld waarvoor dank.  
De nieuwe kascommissie bestaat dus volgend jaar uit Jeroen en Vincent.  
Josien zal zoals gewoonlijk voor een perfecte administratie en een hapje en een drankje zorgen. 
 
 
6.  Begroting 2019 
 
De begroting gaat rond tegelijk met de jaarstukken en hier zijn geen vragen over. 
Wel komt de vraag wat het eigen vermogen van de WRSH is. 
Dit eigen vermogen willen we eigenlijk niet op interen maar daar kunnen we wel de extra kosten zoals een 
nieuwe installatie van betalen. 
Tevens komt de vraag of de zaalhuur niet omhoog gegaan is en dat is inderdaad het geval maar omdat de 
btw eraf gegaan is komen we ongeveer gelijk uit. 
 
 
 
7.  Feestavond 17 mei 2019 
 
De avond wordt na stemming 17 mei, de meeste aanwezige trainers en commissieleden kunnen dan. 
De uitnodiging volgt. 
 
 
 
8. Rondvraag en sluiting  
 
Van Rinus van de yoga is een centrumspeaker gestolen tijdens de pauze tussen zijn twee lessen. 
We zullen kijken wat we hierin voor hem kunnen betekenen. 
 
De installatie van Margo heeft nu definitief de geest gegeven en het bestuur en René Mikkers kijken al uit 
naar een nieuwe installatie. Tot het zover is gebruikt Margo de installatie van Wendy die met veel 
voorzichtigheid dan van de ene kast naar de andere verplaatst moet worden. 
Jos zal ervoor zorgen dat Margo een sleutel van de kast van Wendy krijgt zodat ze de installatie zelf kan 
verplaatsten en niet afhankelijk is van Jos of Paula. 
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Jeroen heeft de cursus basic life sport en AED gevolgd en wil kijken of hij dan les kan geven op de jaarlijkse  
reanimatiecursus van de WRSH. 
De cursus duurt dan 4 uur en Jeroen zal doorgeven wat het kostenplaatje daarvoor gaat worden. 
Hij mag dan maximaal aan 6 leden tegelijk cursus geven maar kan dat eventueel combineren met een 
collega die de cursus ook heeft gevolgd. 
 
Carrol heeft met 12 sporters een constante groep. 
 
Vincent geeft aan dat de bezetting van de badminton minimaal is, 8 tot 10 sporters. 
Hij neemt contact op met Ellis Horsselnberg over de invulling van het toernooi en hoopt dat het misschien  
dan ook een positieve invloed heeft op het ledenaantal. 
De groep wil het toernooi graag zelf organiseren. 
Ook neemt hij contact op met Richard om te kijken of er een delegatie van sporters mee gaat doen bij het 
volgende toernooi in Borne. 
 
De basketbalgroep van Jessica en Luc is stabiel. 
 
Marja wil graag gebruik maken van de cd’s van de Wendy en Margo om deze te digitaliseren. 
Ze neemt dit op met Margo en samen gaan ze bekijken wat er mogelijk is hierin. 
 
Ze heeft ook een stagiaire van het ROC die meeloopt met de Fit +, onze seniorengym die goed bezocht 
wordt. De groep van 11.00 tot 12.00 heeft 13 leden en de groep van 12.00 tot 13.00 18 leden. 
 
Wat betreft de peutergym wil ze graag een kwartier eerder beginnen maar dit regelt ze zelf met de ouders. 
Daar zitten maar 4 kindjes in de eerste groep dus moet ze dat voorzichtig benaderen. 
 
Ook heeft ze vragen over de AVG en kunnen wij vertellen dat wij wel een protocol hebben en niet 
zomaar dingen zoals beeldmateriaal zoals foto’s op de site zetten en elke trainer zijn toestemming heeft 
verleend om bepaalde gegevens zoals naam en telefoonnummer op de site te zetten. 
Op de website staat een privacyverklaring dat je bij aanmelding toestemming verleent voor gebruik van 
bepaalde gegevens. 
 
Dan heeft ze nog een vraag over de aanschaf van materialen en ze neemt hiervoor via de mail contact op 
met Josien om te kijken wat er hier mogelijk is. 
 
Etienne geeft aan dat na een moeilijk begin met enige verwarring omdat Remco Oskam was vergeten de 
trainer van ELO te informeren het volleybal toernooi een geweldig succes was. 
De sponsors zijn de zuivelhoeve, Pots, Weegink en Kippie. 
De volleybal heeft een overschot over gehouden aan de inleg per team en willen die baten dan eventueel 
gebruiken om de sponsoren uit te nodigen voor het feest. 
Zijn voorstel om de sponsoren uit te nodigen voor het eindfeest is door de aanwezige trainers goedgekeurd 
en zal in het bestuur besproken worden. 
Ze geven de sponsoren in ieder geval ook al een bloemetje. 
 
De basketbal wist niets van Kippie en zal deze het volgende toernooi ook benaderen. 
Zij vragen geen inleg per team en hebben alleen een wisselbeker. 
De kantine wordt hier gedraaid door de Buzzards en deze krijgen dan ook de winst over de omzet. 
 
Jelte vraag aan Jessica of zij en Luc nog inhoudelijk een stukje over hun sport willen schrijven zodat Jelte  
dit op de site kan aanpassen. Jessica gaat dit zo spoedig mogelijk doen. 
 
Ook is Hans Brunink met de tip gekomen dat we misschien via de provincie nog extra subsidie voor de G-
sporters kunnen aanvragen. Hij kreeg deze tip van Moniek Kleinsman, die samen met Annie Schreijer bij 
hem op het werk was. 
Bedankt voor het meedenken voor onze vereniging Hans. 
 
Ook Carla Weghorst heeft een tip, bij de RABO bank kun je stemmen op je vereniging en dat is volgens 
Peter Broekhuis (ex rabobankmedewerker) best lucratief. 
Josien gaat kijken of dit interessant is voor ons. 
 
Linda heeft weer de vraag of de presentielijsten op tijd aangeleverd kunnen worden, het liefst in de laatste 
week van maart zodat zij de mogelijkheid heeft om de nieuwe lijsten die 1 april ingaan op tijd te verspreiden. 
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José bedankt namens alle aanwezigen Mariët voor alle energie en tijd die ze in de WRSH heeft gestoken en 
het afscheid van Mariët vindt plaats op het eindfeest. 
 
 
Mariët sluit de vergadering om 21.00 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de bar van het 
Kulturhus. 
Mensen bedankt voor de aanwezigheid en jullie inzet, 
 
José Geerdink, secretaris 
JGeerdink@obt.nl 
Tel: 074-2774917 
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