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Wijkrecreatie Sportvereniging  
Hasseler Es 
  
Postbus 8014, 7550 KA Hengelo 
 
 
 
 
 
 

Informatie voor commissieleden 
 

Geacht commissielid, 

 

Wij heten je van harte welkom bij de Wijk Recreatie Sportvereniging Hasseler Es, beter 

bekend als de WRSH. 

 

Wat is de WRSH? 
De WRSH is een recreatieve sportvereniging. Zoals de naam al aangeeft, bieden wij 

verschillende zaalsporten aan voor jong en oud (aeronetics, badminton, basketbal, FIT50+, 

ouder- en kindgym, yoga, sportmix G-sporters, streetdance, Total Fit, yoga en volleybal) op 

een recreatieve manier, zie onze website voor actueel overzicht van al onze sporten. Iedereen 

die lid is van de WRSH kan aan alle sporten meedoen.   

De WRSH organiseert geen externe toernooien of wedstrijden. Wel wordt er één keer per jaar 

een toernooi voor de leden georganiseerd. De data staan vermeld op de website 

(www.wrsh.nl). 

De vereniging is opgericht in 1977 en was in eerste instantie bedoeld voor de bewoners van 

de Hasseler Es. Inmiddels heeft het ledental zich uitgebreid met bewoners uit andere wijken 

van Hengelo.   

Een sterk punt van de WRSH is dat je tegen een lage contributie kan deelnemen aan één of 

meerdere sporten. 

 

Welke sporten biedt de WRSH? 
De sporten die door de WRSH worden aangeboden staan vermeld op onze website en flyer. 

De website wordt regelmatig bijgewerkt en de flyer wordt minimaal één keer per jaar in de 

sporthal en het Kulturhus neergelegd. Op de website kun je zien op welke dagen en  

tijdstippen er gesport kan worden. Het seizoen begint in september en eindigt in de laatste 

week van juni, sommige sporten stoppen in mei. Als de groep door wil sporten in juni geeft 

de trainer dit dan door aan het bestuur. De exacte data staan vermeld op de website. 

Gedurende de zomerstop wordt geen contributie ingehouden. De contributie wordt jaarlijks 

aan het begin van het seizoen geïndexeerd. 

Tijdens de schoolvakanties zijn er GEEN jeugdactiviteiten, en tijdens de kerstvakantie wordt 

er NIET gesport. 

Geïnteresseerde leden mogen 3 keer (gratis) meedoen en moeten zich daarna aanmelden met 

het aanmeldingsformulier of via de website. De aanmeldingsformulieren liggen in de kast van 

de sporthal. Voor de sporten in de Sporthal Hasseler Es moeten de ingevulde 

aanmeldingsformulieren in de brievenbus van de WRSH-kast worden gedaan. Voor de 

sporten in het Kulturhus moeten de ingevulde aanmeldingsformulieren worden ingeleverd bij 
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de beheerder van het Kulturhus. Een aangemeld lid is dan lid voor een periode van minimaal 

6 maanden. 

 

Door wie worden de diverse sporten begeleid? 
De WRSH heeft voor elke sport één of meer trainers aangetrokken. De trainers geven de 

leden een deskundige begeleiding tijdens het sporten. De meeste trainers worden bijgestaan 

door commissieleden. 

 

Organisatie 

De WRSH is een vereniging en staat als zodanig ingeschreven bij de KvK 

(Kamer van Koophandel). Alle bepalingen zijn vervat in de statuten. 

 

De vereniging kent een vijfhoofdig bestuur bestaande uit: 

 Voorzitter + PR (Persoonlijke relaties en reclame) 

 Secretaris ledenadministratie (Vice-voorzitter) 

 Secretaris notulist 

 Penningmeester 

 1 Bestuurslid technische zaken 

 

Aangezien het bestuur van tijd tot tijd aan wisselingen onderhevig is, verwijzen we voor de 

namen en telefoonnummers van de bestuursleden naar onze website (www.wrsh.nl). 

 

Communicatie 

Eén keer per jaar, in maart, is er een leden- en 

verenigingsraadvergadering. De ledenvergadering is speciaal voor de 

leden en het bestuur. De verenigingsraad is voor trainers en 

commissieleden en het bestuur. Twee keer per jaar is er een 

vergadering van trainers en bestuursleden, in maart en oktober. Deze 

vergaderingen vinden afwisselend plaats op maandag- of 

dinsdagavond in het Kultuurhus. De data van de vergaderingen staan vermeld op onze 

website. 

 

Het bestuur zelf vergadert enkele keren per seizoen in wisselende frequentie, afhankelijk van 

de situatie en taakvervulling. 

 

De vereniging hanteert een ledenpresentielijst t.b.v. ledencontrole en het up-to-date houden 

van het ledenbestand. Deze ledenpresentielijst krijgt iedere trainer digitaal aangeleverd, 3 keer 

per jaar. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website of schriftelijk met het 

aanmeldingsformulier. De aanmeldingsformulieren liggen in de WRSH-kast in de sporthal. 

Ingevulde aanmeldingsformulieren moeten in de brievenbus (in de WRSH-kast) worden 

gedeponeerd. Ook kun je in de kast informatiefolders vinden. Bij vragen 

kun je altijd contact opnemen met het bestuur. 

 

Taken van commissieleden 

 Assisteren van de trainer, dit houdt in: 

o Helpen met de benodigde materialen klaarzetten bij aanvang 

van de sport, ruimt (of laat opruimen) al het gebruikte 

sportmateriaal op de daarvoor bestemde plaats aan het einde van de sport; 

o Bij afwezigheid van de trainer, sportprogramma met trainer overleggen en de 

training overnemen. 
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 Vangt nieuwe leden op en verschaft hen informatie over de vereniging. 

Inschrijfformulieren en informatiefolders zijn aanwezig in de WRSH-kast. 

 Geeft wensen van spelers door aan de trainer en/of het bestuur. 

 Wijst nieuwe leden op de presentielijst en het invullen hiervan. 

 Draagt er zorg voor, indien men bij het laatste sport uur aanwezig is, dat: 

o De sporthal wordt opgeruimd; 

o De kast wordt afgesloten; 

o De lichten worden uitgedaan. 

 Ziet er op toe dat in de sporthal iedereen van juist en schoon schoeisel gebruik maakt. 

 Heeft het recht personen, wiens gedrag daartoe aanleiding geeft, uit de hal te verwijderen 

en geeft van een dergelijk actie direct melding bij het bestuur. 

 

Wat te doen bij ongevallen? 

Mocht iemand geblesseerd raken tijdens de training, dan kan hij/zij het beste 

contact opnemen met de eigen huisarts. Mocht de situatie zo zijn dat er direct 

hulp geboden moet worden dan kan er contact opgenomen worden met de 

huisartsenpraktijk Hasseler Es (tel. 074-2770200). Bij kritieke situaties: 112 

bellen. 

Tevens biedt het bestuur een reanimatiecursus aan voor belangstellende trainers en 

commissieleden. Ook volgt er dan een herhalingscursus van 1 avond per jaar om de 

vaardigheid van het reanimeren bij te houden. 

 

Geheimhoudingsplicht 

Voor de vrijwillig(st)er geldt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke 

informatie. Interne gegevens en informatie mag niet voor persoonlijke doeleinden worden 

gebruikt (zie voor meer informatie de privacyverklaring op onze website www.wrsh.nl). 

 

Wij wensen je een prettige tijd en veel sportplezier bij de WRSH 

 

Het bestuur.  
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Notities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


