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Notulen van de Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het Kulturhus op 5 maart 2012. 
 
 
 
 
Aanwezig: Mariët ten Donkelaar (voorzitter), Linda Walinga, Jos Gelink, José Geerdink, Josien van 
Ravensberg, Margo Oude Griep, Carla Weghorst, Jaap van der Horst, Paula van Orsel, Janny Zengerink, 
Lucie Bruins, Carol Visscher, Alide Harwig, Hans Brunink, Monique Lomans, Etienne Richardson, René 
Mikkers, Jessica Fahrendorf, Peter Punt, Bennie Stuivenberg. 
 
Afwezig met kennisgeving: Jelte Meijer, Frits Markerink, Martijn Wijgman, Patrick van der Tuin, Wendy van 
de Meulen, Mark Fokkens, Joke Wegman, Richard Bruins, Jeroen Rohaan, Peter Broekhuis, Rinus van Dijk, 
Sumei Chang, Rachel Bomas 
 
 
 
1. Opening 
Mariët opent de vergadering om 20.15 uur en heet iedereen van harte welkom. 
 
 
2. Notulen trainersvergadering 3 oktober 2011 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen bestuur  
a. Linda vraagt of er goed op gelet kan worden dat er bij de presentielijsten een voor en achternaam 

vermeld kan worden. Met alleen een voornaam kan ze bij controle van de ledenlijst niet veel. 
Linda verzend de presentielijsten nu ook digitaal dus bij veel wijzigingen kun je deze wijzigen en naar 
Linda mailen zodat ze je een nieuwe kan sturen. 
Op de vraag van Paula en Margo hoe je kunt checken of leden die bijvoorbeeld de donderdag bij Margo 
sporten maar zeggen op de presentielijst van de woensdag staan echt lid zijn kun je Linda altijd mailen.  
Ook deze mensen altijd op de lijst zetten. 

b. De feestavond wordt vastgesteld op vrijdag 1 juni. Aangezien het vorig jaar een succes was hebben we 
besloten het feest op dezelfde locatie te houden. Over de invulling volgen nog nadere gegevens. 
Wel is besloten om een inschrijfgeld van 10 euro te vragen dat bij de feestavond geretourneerd wordt. 
Dit is besloten omdat vorig jaar voor het aantal opgegeven personen bij slagerij Pots vlees besteld is en 
er op het laatste moment toch nog afzeggingen kwamen. Bij afzeggingen binnen een redelijke termijn is 
dit geen probleem en kunnen wij het ook nog annuleren en krijg je het inschrijfgeld ook terug. 
Wordt vervolgd. 

 
4. Voorstellen Rinus van Dijk 
Het voorstellen van Rinus van Dijk kan helaas niet doorgaan omdat Rinus op deze avond zelf les moet 
geven. Wel heeft hij aangegeven dat hij op de feestavond zou komen. Dit moeten we nog wel even navragen 
aangezien de oorspronkelijke datum 25 mei zou zijn en dit gewijzigd is op verzoek van de aanwezige trainers 
en commissieleden naar 1 juli. 
 
5. Rondvraag en sluiting  
Margo en Jos hebben een mail van de gemeente ontvangen in reactie op de klachten over de warmte in de 
hal. De warmte werd naar binnen geblazen in plaats van naar buiten. De ventilatoren draaien nu de andere 
kant op dus het is beter geworden. 
Ook de meetpunten voor de temperatuur zijn op een andere plaats geplaatst en de luchtsluis is op een 
andere plek dichter bij de deur gekomen. De timer voor het open van de deuren is ook op een langere tijd 
gesteld. 
Dus al met al zou het probleem opgelost moeten zijn. Ook al heeft het heel lang geduurt. 
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De binnendeuren komen op ons verzoek terug, vooral Jannie Zengerink had hier veel problemen door. Dus 
ook opgelost. 
Wat betreft de bak waar je bij een blessure kunt koelen die gaat er niet komen omdat het voor de gemeente 
geen vereiste voor een sporthal. Dus bij een blessure kun je kou kompressen in de kantine bij het Kulturhus 
halen. 
 
Janny Zengerink heeft een nieuwe lange mat in de sporthal gekregen. Verder is ze blij met de mededeling 
dat de binnendeuren terugkomen, ze had erg veel last van het lawaai van de andere zaaldelen. 
 
Etiënne heeft een vraag over een rekening van het Kulturhus na een toernooi. Dit is waarschijnlijk een 
misverstand van Henk de Leeuw van het Kulturhus. Hij neemt dit met Henk en Josien op.|  
 
Hans vraagt of er bij de uitnodiging nog een keer de notulen als bijlage verzonden kunnen worden. Dit zal 
José doen. 
 
Rene en Hans geven aan dat bij sponsoring van de toernooien ze een positieve reactie ontvangen van de 
Zuivelhoeven, slagerij Pots en groenteman Weegink. We hebben het hier in een bestuursvergadering ook 
over gehad en zullen hier bij het bestellen van de kerstpakketten rekening mee houden. Ook voor de 
feestavond zullen we de bbq bestelling bij Pots doen. 
 
Rene zegt dat de materialen waaronder de netten aan slijtage onderhevig zijn en vraagt of de gemeente een 
technische controle kan doen. Jos neemt dit met de gemeente op. 
 
Margo vraagt of er wat aan de klep waar de touwen van het badmintonnet achter liggen gedaan kan worden. 
Deze touwen hangen altijd tussen de klep en het blijkt dat meerdere sporten er last van hebben. 
Jos komt donderdag aanstaande kijken of hij eventueel het slot wat kan opschuiven of een andere oplossong 
zoeken. 
 
En dan de toernooidata, die zijn een probleem omdat het elke keer op donderdag is en dan de les van Margo 
komt te vervallen. Het is vooral een probleem met Nieuwjaar omdat ze dan drie weken achter elkaar geen les 
kan geven.  
We kijken of het Nieuwjaarstoernooi 1 week naar achter kan worden geschoven en verder neemt Jessica het 
met Patrick op of het basketbal eventueel om 20.00 uur kan beginnen. Wordt vervolgd dus 
 
 
Mariët bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering op 21.00 uur. Er staat voor iedereen een drankje bij 
de bar klaar. 
 
José Geerdink, secretaris 
JGeerdink@OBT.nl   
Tel: 074-2774917 


