
 

www.wrsh.nl 
 
 
 
 

WijkRekreatie Sportvereniging Hasseler es 
 
 
 
 

Notulen van de Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het Kulturhus op maandag 15 
oktober 2018. 
 
 
Aanwezig: Mariët ten Donkelaar (voorzitter), Linda Walinga, Jos Gelink, Jelte Meijer, Josien van Ravensberg, 
José Geerdink, Peter Broekhuis, Paula van Orsel, Frits Markerink, Peter Punt, Richard Bruins, Hans Brunink, 
Carla Weghorst, Etienne Richardson, Margo Oude Griep, Carol Visscher, Alide Harwig. 
 
 Afwezig met kennisgeving: René Mikkers, Lucie Bruins, Jeroen Rohaan, Jannie Zengerink, Monique 
Lomans, Wendy van de Meulen, Demi van Wijk, Luc ten Bokum, Rinus van Dijk, Marja Garrelds. 
 
Afwezig: Jessica Fahrendorf, Olaf van Vliet, Vincent Boink. 
 
 
 
 
1.  Opening 
 
Mariët opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom. 
 
De presentielijst gaat rond.  
 
2.  Notulen ALV/trainersvergadering dd. 19 maart 2018 
 
Deze notulen zijn goedgekeurd en de nieuwe notulen komen weer op de site te staan. 
 
 
3. Mededelingen bestuur 
 
Mariët deelt mede ze stopt als voorzitter van de WRSH en geeft het stokje van het voorzitterschap over aan 
Jelte Meijer. 
Ze geeft aan dat het na een periode van meer dan 30 jaar het tijd is om ermee te stoppen. 
De rest van het bestuur betreurt dat natuurlijk maar snapt haar keuze. 
Er is besloten om geen nieuwe lid van het bestuur te zoeken zodat het bestuur nu uit 5 personen bestaat en 
Jelte voorzitter gaat worden. De andere taken van Mariët worden onder de overgebleven bestuursleden 
verdeeld. 
 
We besluiten met de aanwezige mensen om haar erebestuurslid te maken zodat ze welkom blijft op onze 
feesten. 
 
 
 
4.  Promotie WRSH via Face-book 
 
Jelte heeft instructieles van Sharon gehad en post nu regelmatig stukjes of informatie. 
Meerdere mensen kunnen nu wat posten en we vragen de trainers om er ook af en toe wat op te zetten en 
de leden te informeren over het bestaan van de site en onze site te liken om zo meer naamsbekendheid te 
krijgen. 
Rinus zet er af en toe ook al informatie op. 
 
 
5.  Trainersbevindingen, data toernooien en aanvragen materialen 
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José geeft door dat ze sinds mei bezig is met het aanvragen van de zaal op vrijdag 18 januari 2019 voor het 
volleybal toernooi. 
Ze probeert contact op te nemen met Hans Kabel en Ricardo Kreileman en heeft het ook via de gemeente 
geprobeerd met geen resultaat. 
Deze mensen reageren geen van allen op mails of verzoeken. 
Carla Weghorst geeft nu een telefoonnummer van Hans Kabel door en Margo van Richard Kreileman. 
José zal het nu op deze manier nog een keer proberen. 
Wordt vervolgd dus. 
 
Voor het badmintontoernooi moet Richard nog overleggen met Vincent en Ellis en hier komen we ook nog op 
terug. 
Ook hier komen we dus op terug. 
 
Van de basketbal zijn er geen trainers aanwezig maar hier zal Jelte contact opnemen met Luc en Jessica en 
de informatie dan op de site zetten. 
 
Carrol geeft aan dat er geen materiaal in het hok lag en Jos gaat na de vergadering samen met Carrol kijken 
of er materiaal aan de linkerkant ligt. 
Zo niet neemt Jos contact op met de gemeente. 
En hij heeft drie nieuwe aanmeldingen. 
 
Margo heeft een prima groep en geeft aan dat het met steppen net kan, meer sporters kan ze daar eigenlijk 
niet gebruiken of er moeten dan steps en opbergruimte bijkomen. Mocht dit het geval worden neemt ze tijdig 
contact op met het bestuur. 
De muziekinstallatie werkt nu ook prima zolang alle mobieltjes uit zijn. 
 
Ook vraagt Margo hoe het gaat als er in juli doorgesport wordt en er gebeurd wat, wie is er dan 
verantwoordelijk? 
De basketbal heeft dat gedaan. 
Josien zegt dat als de sporten tijdig aangeven dat ze een bepaalde periode willen doorsporten ze dat kunnen 
aangeven en dan probeert Josien de hal te huren. 
Dan zijn we ook verzekerd voor onvoorziene dingen en ongevallen. 
De trainers zijn via een vrijwilligersverzekering bij de gemeente verzekerd, er was sprake van dat dit zou 
veranderen maar dat is gelukkig niet door gegaan. 
 
Ook zegt Margo dat Kerst dit jaar heel vervelend valt en dat is zo maar daar kunnen we helaas niets aan 
doen. 
 
Carla zegt dat de informatie over de legionella besmetting te laat is gekomen en dat de controle te laat was. 
De douches zijn ondertussen gewoon gebruikt. 
Voorlopig weten we niet wanneer we weer kunnen douchen. 
Dat we deze informatie als vereniging via de krant moeten krijgen is natuurlijk ook belachelijk. 
José heeft zodra ze hierover gehoord heeft wel gelijk een mailing aan de trainers en commissieleden 
gedaan. 
 
De dames en heren volleybal hebben samen gesport in juni en dat is goed bevallen. 
 
Tevens wordt er gezegd dat we 2 keer achter elkaar aandacht vragen via het Hasseler krantje voor dezelfde 
sport.  
Etiënne meldt dat we dat beter de laatste keer in april kunnen doen omdat we dan al aan het einde van het 
seizoen zitten en er een pauze van twee maanden in zit. 
 
Als er aan het einde van het seizoen nieuwe leden meesporten is het een optie om de telefoonnummers te 
vragen zodat we in het begin van het nieuwe seizoen contact op kunnen nemen. 
 
Richard vraagt of de badminton niet om 20.00 kan beginnen maar Jos heeft hier al contact met hem over 
gehad dat dit niet mogelijk is. 
De proef die we vorig seizoen drie maanden gedaan hebben met de eerste woensdag van de maand had niet 
het gewenste effect en er kwamen niet meer mensen door. 
Het ledenaantal schommelt tussen de 8 en de 12 leden en de aantallen bij Peter Broekhuis zijn veel groter en 
deze heeft dan ook echt 2/3e zal nodig. 
Hij maakt altijd wel een planning maar kan echt niet sporten op 1/3e zaal. 
 
De donderdag begint wel om 20.00 uur maar loopt ook terug dus alleen aan de tijd kan het niet liggen. 
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Frits zegt dat de basket in laatste zaaldeel niet omhoog gaat en Jos zal hierover contact opnemen met de 
gemeente. 
 
Marja Garrelds had materiaal nodig en heeft contact opgenomen met Josien en heeft het geregeld en al in 
huis. 
 
Paula geeft aan dat de woensdag van Wendy prima draait maar heeft alleen een vraag over de vervanging 
van Wendy als deze er niet is. 
In principe draait Paula dan tot ieders tevredenheid de les maar vorig seizoen was er een probleem omdat 
een les beide dames niet konden. 
Er is overleg en overeenstemming met de groep geweest dat op uitzonderingsbasis er geen les werd 
gegeven. 
Josien zegt dat alleen de jeugd en 50+ vrij zijn met de vakanties en de rest van de sporten niet. 
 
Jos gaat de kast van Wendy leeghalen en bekijken. 
 
Etienne vraagt hoe het met het ledenaantal zit en Linda kan hem meedelen dat er deze maand 13 nieuwe 
leden zijn en maar drie afmeldingen. 
Dus goede berichten. 
 
6.  Albert Hein sportactie/Actie winkelcentrum  
 
De AH sportactie heeft voor ons als vereniging 0 reacties opgeleverd, geen enkele aanmelding. 
Jelte heeft zich aangemeld om te kijken of de site wel werkte maar dat was wel zo. 
Wel vinden de meeste aanwezigen dat de uitdeling van de vouchers ook niet optimaal was en er ook weinig 
reclame en ruchtbaarheid aan is gegeven. 
Peter Broekhuis zegt dat het ook een slechte zaak is dat commerciële sportclubs zoals Fit for Free mee 
kunnen doen en dat is ook zo. 
 
De nieuwe actie van het winkelcentrum zelf was waardeloos en daar hebben we ook niets aan. 
 
 
7.  Rondvraag en sluiting. 
 
 
Mariët zegt dat aangezien er op de trainersbevindingen alle vragen al beantwoord zijn ze de vergadering sluit 
om 21.30 uur. 
Ze bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 
 
José Geerdink, secretaris 
JGeerdink@obt.nl 
Tel: 074-2774917 
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