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Notulen van de Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het Kulturhus op 4 oktober 2016. 

 
 
Aanwezig: Mariët ten Donkelaar (voorzitter), Linda Walinga, Jos Gelink, Jelte Meijer, Josien van 
Ravensberg, José Geerdink, Carla Weghorst, Peter Broekhuis, Paula van Orsel, Frits Markerink, René 
Mikkers, Lucie Bruins, Richard Bruins, Jeroen Rohaan, Peter Broekhuis, Bennie Stuivenberg, Peter Punt, 
Luc ten Bokum, Marja Garrelds. 
 
Afwezig met kennisgeving: Hans Brunink, Wendy van de Meulen, Demi van Wijk, Alide Harwig, Rinus van 
Dijk. 
 
Afwezig: Jannie Zengerink, Jessica Fahrendorf, Olaf van Vliet, Etienne Richardson, Ellis Horsselenberg, 
Margo Oude Griep, Monique Lomans, Carol Visscher. 
 
1.  Opening 

 
  Mariët opent de vergadering om 20.10 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
 
2.   Notulen trainersvergadering 14 maart 2016 

 
 De notulen worden goedgekeurd. 
 
 

3. Mededelingen bestuur 
 
a. Voorstellen Luc ten Bokum 
Het bestuur is blij dat Luc samen met Jessica de functie van de basketbaltrainer op zich heeft genomen. 
Luc stelt zich zelf voor en verteld dat hij ook basketbal trainer bij de jeugd van de Buzzards. 
Daarvoor heeft hij ook het basketbal trainersdiploma gehaald. 
Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. 
Luc we heten je bijzonder welkom bij de WRSH en hopen op een lange goede samenwerking. 
 
We hadden ook Olaf van Vliet, het nieuwe commissielid van de conditietraining voor willen stellen maar 
zullen dat op een volgende vergadering doen. 
 
Verder geeft Mariët aan dat we vanwege onze financiële positie dit jaar afzien van een kerstgeschenk. 
Jammer maar hopelijk volgen er weer betere tijden. 
 

 
4. Evaluatie 25 september Hengelo Sport/AH en de WRSH 
 
Drie jaar geleden heeft Raymond van het Bolscher Jelte benaderd om samen te gaan werken op deze open 
dag.  
De WRSH is hier graag op ingegaan en Jelte zet zich hier voor 100% voor in. Waarvoor dank Jelte. 
Totaal bestaat deze activiteit al vijf jaar. 
Het is een mooie manier om onze vereniging te promoten en we zijn zoekende naar de beste modus om dit 
te doen. 
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Het is de afgelopen jaren altijd een beetje hetzelfde geweest, een prima demonstratie van de streetdance, 
een geslaagd open voetbal toernooi met onze G-sporters en een poging om de jeugd van Bennie 
Stuivenberg mee te laten doen maar deze laten het altijd afweten. 
We willen voor een volgend jaar graag meer input van onze trainers, misschien hebben jullie een goed idee 
om je eigen sport of onze vereniging te laten zien. Het is tot nu toe altijd mooi weer geweest en we kunnen 
er nog wel wat leden bij gebruiken. 
 
 
5. Evaluatie feestavond september 2016 

 
Ondanks het feit dat we vanwege te weinig trainers en commissieleden de avond verplaats hebben van 11 
juni naar september is de opkomst op de avond zelf te laag geweest. 
Van de oorspronkelijke aanmeldingen zijn er toch nog veel mensen afgevallen en dat vinden we jammer. 
We geven deze avond om de trainers en commissieleden te bedanken voor hun inzet en om 
samenhorigheid te creëren. 
De avond op zich was prima geslaagd, de aanwezigen waren allemaal vol lof, we hadden mooi weer, een 
leuk spel 30 seconds en daarna een heerlijke bbq. 
 
In maart 2017 zullen we in de trainersvergadering vragen wat jullie het leukst vinden en een nieuwe datum 
bespreken. 
Als iemand een idee heeft voor een leuke invulling van de avond kan dat natuurlijk altijd besproken worden. 
 
 
6. Trainersbevindingen, toernooien en vragen. 

 
Toernooien: 
Volleybal gaat naar de 4e donderdag dus 2 februari 2017 ivm de gewenste aanwezigheid van Jeroen. 
Badminton: Richard gaat het nog kort sluiten met Ellis en komt hier dan op terug. 
Basketbal is 24 november en heeft 2/3e zaal nodig. 
 
Als eerste wil Rene graag melden dat de netten van de volleybal gerepareerd zijn, het heeft lang geduurd 
met veel gezeur maar uiteindelijk toch met resultaat. 
 
Jeroen heeft er drie nieuwe leden bij en zit op 20. 
Hij heeft geen problemen met netten of materialen en mailt Linda op haar verzoek de ledenlijst. 
 
Bij het badminton heeft Frits een probleem met de netten en Richard niet. 
Jos gaat hierna kijken op de volgende donderdag. 
Richard heeft drie nieuwe leden maar er is er wel een bij die niet van hetzelfde niveau is. 
Het voorstel om dan naar de donderdag te gaan is niet mogelijk dus Richard moet maar even bekijken hoe 
hij dit op kan lossen. 
Ook vraagt hij Jelte om bij de vermelding van zijn 06 nummer op de site te zeggen dat hij na 18.00 uur 
bereikbaar is. 
 
Peter Punt geeft aan dat hij geen bijzonderheden heeft. 
 
Lucie zegt dat de les van Wendy weer drie nieuwe leden heeft maar Paula denkt dat er ook een aantal 
mensen van die les af zijn gegaan. 
Ook zegt Paula dat de apparatuur van Wendy niet goed werkt en we weten nu dat deze terug gaat naar 
LEC omdat de headset niet communiceert met het apparaat. 
Jos zorgt hiervoor. 
Ze wil graag hoesjes voor cd’s en Josien en Rene kijken hier thuis even naar. 
 
Paula verteld dat de les van Margo ook groeiende is en dat er 14 leden zijn, goed om te horen. 
 
Peter Broekhuis heeft met zijn conditietraining 20 leden, jong, oud, man en drie vrouwen. 
Ze zijn van alle niveaus en het gaat prima. 
Hij wil alleen wel graag een nieuwe voetbal en Jos zal hier voor zorgen. 
 
Rene is blij verrast dat bij terugkomst na een afwezigheid in verband met zijn werk er drie nieuwe leden 
waren. We hopen hier op een stijgende lijn. 
 
Luc heeft de les ook vol, 14 leden is het maximum voor de basketbal en hij wil dan ook graag een 
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ledenstop. 
Er komt met een voorstel om dan misschien twee maal een uur te geven en Josien zal kijken of dat qua 
ruimte en tijd mogelijk is en daarna kan Luc het met zijn leden gaan overleggen of zij er iets voor voelen. 
 
Marja heeft al enige tijd een ledenstop op de ouderengym en de les zit eigenlijk te vol. 
Ze heeft 24 leden en als iedereen komt is er niet genoeg ruimte om te bewegen. 
Ze heeft een wachtlijst en in samenspraak met het bestuur en de leden gaan we kijken of het mogelijk is om 
een tweede les op te zetten op dinsdag van 9.00 uur tot 10.00 uur. 
We weten van het Kulturhus dat die mogelijkheid er is en Marja gaat nu kijken of er mensen van haar eerste 
uur willen verplaatsen naar haar andere uur. We wachten dit af.  
 
 
 
 
7. Rondvraag en sluiting 

 
     Bennie geeft aan dat er nog altijd enige verwarring is omtrent de tijd dat hij les geeft. Dit gaan we uitzoeken 
     en wordt vervolgd. 
     Ook zal hij op verzoek van het bestuur zijn les 24 oktober eenmalig verplaatsen naar 18.30 tot 19.30 uur. 
 
     Er zijn verder geen vragen en Mariët bedankt alle aanwezigen nogmaals voor hun komst en sluit de 
     vergadering om 21.15 uur.  
     Ze nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar beneden in het Kulturhus. 

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

 


