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Notulen van de Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het Kulturhus op 14 maart 2016. 
 
 
Aanwezig: Mariët ten Donkelaar (voorzitter), Linda Walinga, Jos Gelink, Jelte Meijer, Josien van Ravensberg, 
José Geerdink, Carla Weghorst, Peter Broekhuis, Paula van Orsel, Margo Oude Griep, Lucie Bruins, Richard 
Bruins, Sumei Chang, Monique Lomans, Jeroen Rohaan, Peter Broekhuis, Bennie Stuivenberg, Alide Harwig 
Carol Visscher, Patrick van der Tuin. 
 
Afwezig met kennisgeving: Ellis Horsselenberg, René Mikkers, Hans Brunink, Wendy van de Meulen, Marja 
Garrelds, Jessica Fahrendorf, Demi van Wijk. 
 
Afwezig zonder kennisgeving: Jannie Zengerink, Olaf van Vliet, Etienne Richardson, Peter Punt, Rinus van 
Dijk, Frits Markerink. 
 
 
1.  Opening 

 
  Mariët opent de vergadering om 20.30 uur en bedankt de aanwezigen wederom voor hun komst. 
 
 
2.   Notulen trainersvergadering 12 oktober 2015 

 
 De notulen worden goedgekeurd. 
 
 

3. Mededelingen bestuur 
 
a. Uitleg onbeperkt scoren 
Dit is een gezamenlijk project van diverse sportverenigingen en FC Twente om gedurende twee jaar G-
sporters te laten kennismaken met sport. Het doel is mensen van de bank te krijgen en de sporters 
worden benaderd door de JP van de Bentstichting en Avelijn. 
De verwachting en hoop is op 60 deelnemers per jaar die dan training krijgen van diverse trainers 
waaronder FC Twente en ook wij draaien hierin mee onder leiding van Carol Visscher als trainer. 
Mariët en Jos proberen ook zo vaak mogelijk aanwezig te zijn. 
Afgelopen woensdag heeft Carrol voor het eerst lesgegeven in de sporthal op Veldwijk en er waren 10 
sporters aanwezig. De volgende trainingen worden gegeven op 13 en 20 april 
De hoop is natuurlijk dat er enige leden voor onze vereniging uit voort komen. 
En we zijn natuurlijk blij met de gelden die hieruit voortvloeien. 
Carrol, Mariët en Jos alvast bedankt voor jullie inzet. 
 
 
b. Voorstel vrijdag 10 juni of zaterdag 11 juni 2016 voor de komende feestavond 
Het wordt zaterdag 11 juni 2016, de invulling komt nog maar als het net zo gezellig wordt met aan het 
einde iets beter weer dan vorig jaar zijn we dik tevreden. 

 
4. Trainersbevindingen en vragen. 

 
Carla vraagt namens René hoe het zit met de materialen en netten. De gemeente verzuimt hier nog steeds  
haar plicht en het onderhoud moet beter. 
Jeroen steunt dit en Jos zal hier achteraan gaan, wordt vervolgd dus. 
Ook willen ze graag nieuwe leden maar ondanks dat we met enige regelmaat een stukje in het Hasseler 
krantje zetten schiet het niet echt op.  
Monique Lomans is het hier mee eens en vindt 8 leden ook niet echt geweldig. 
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Maar het is een tendens en de derde helft is altijd nog wel gezellig. 
Soms doen er een paar mannen van de groep van Jeroen mee maar om samen te gaan is geen goed idee. 
Het niveau verschil is te groot en de mannen zitten daar niet echt op te wachten. 
 
De volleybalgroep van de mannen van Jeroen is een hechte groep met voldoende leden. 
 
De Fit+ groep van Marja heeft weer een ledenstop. 
Alide geeft aan dat de groep echt op haar maximum zit en vraagt Jelte of deze dat op de site wil zetten. 
 
Peter Broekhuis heeft sinds kort drie dames in de groep en deze zijn erg enthousiast. 
De totale groep zit op 20 leden, perfect dus. 
 
Bennie heeft zo’n 13 kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. 
Zijn vraag is om het uur een half uur vooruit te schuiven van half zeven tot half acht, dit in verband met  
De etenstijd van de kinderen, en misschien krijgt hij daardoor weer meer sporters. 
Jos en Josien zullen dit aanvragen. 
Linda kijkt na of de mailadressen van alle kinderen nu bekend zijn. 
   
Patrick zegt dat de basketbalgroep nu uit 14 leden bestaat. 
Hij stopt zelf als trainer maar denkt wel een opvolger te kunnen regelen in de persoon van Jessica of Luuk.  
We horen hier verder in het seizoen meer over. 
Mariët bedankt Patrick alvast voor zijn inzet en vraagt of hij erover wil denken om commissielid te blijven. 
Al was het alleen maar voor de gezellige feestjes. 
 
Carrol geeft aan dat hij een badmintonracket mis uit de kast, deze lagen bovenin en er ligt er nu nog maar  
één. Lucie zegt dat zij er nog wel een thuis heeft liggen en deze aan Richard meegeeft zodat hij in de kast  
terecht komt. Waarvoor dank Lucie. 
Linda verzoekt Carrol om de presentielijst opnieuw aan te leveren aangezien de vorige spoorloos verdwenen  
is. Carrol zal hiervoor zorgen. 
 
Margo heeft ongeveer 13 leden en dat is een prima stabiele groep. 
Wel heeft ze een opmerking over het materiaal, ook zij mist twee matjes. Jos zal hiernaar kijken en de kast  
goed doorzoeken. 
 
Paula zegt dat Wendy de muziekinstallatie vanwege het ontbreken van de headset nog altijd niet kan  
gebruiken. 
Jos zal nogmaals bij Huijgens navragen en anders een nieuwe headset kopen. 
Als het allemaal niet werkt moeten we overwegen een nieuwe installatie te kopen. 
 
Sumei geeft aan dat haar ledenaantal niet goed is en dat de tijd misschien te laat is. 
Hermie die altijd met haar meegaat, vindt het ook laat en we moeten in de gaten houden hoeveel leden er 
 daadwerkelijk zijn. Ze geeft aan dat ze er geen probleem mee heft om te stoppen. 
Josien en José gaan aan het einde van het seizoen in gesprek met Sumei. 
 
 
5. Rondvraag en sluiting 

 
Linda vraagt de aanwezige trainers erop te letten dat er geen opzeggingen via de trainers gedaan kunnen 
worden. 
Sommige mensen beweren nog altijd dat ze het bij de trainer opgezegd hebben. En dit is niet mogelijk. 
Afmelden kan alleen via de site of via de mail en dan krijgen de mensen hier ook altijd een bevestiging via de 
mail van terug. 
 
Mariët zegt dat de G-sporters misschien op de site ook onze andere sporten zien en hier mogelijk aan mee 
willen doen of willen kijken. 
Trainers moeten zelf bekijken of dit mogelijk is maar worden gevraagd om hier positief mee om te willen 
gaan. 

  
 
      Mariët bedankt alle aanwezigen nogmaals voor hun komst en sluit de vergadering om 21.15 uur.  
      Ze nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje aan de bar beneden in het Kulturhus. 

 
 
José Geerdink, secretaris 
JGeerdink@OBT.nl   
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Tel: 074-2774917 
 
 
 
 

 


