
Notulen van de trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het Kulturhus op 09-03-

2015. 

 

Aanwezig: Mariët ten Donkelaar, Jelte Meijer, Jos Gelink, Josien van Ravensberg, Lucie Bruins, Alide 

Harwig, Carla Weghorst, Peter Punt, Peter Broekhuis, Bennie Stuivenberg, Carol Visscher, Paula 

Orsel, Jessica Fahrendorf, Margo Oude Griep. 

Afwezig met kennisgeving: Jose Geerdink, Mark Fokkens, Sumei Chang, Monique Lomans, Hans 

Brunink, Rinus van Dijk, Marja Garrelds, Patrick van der Tuin, Wendy van der Meulen, Frits 

Markerink, Jeroen Rohaan. 

1. Opening 

Mariët opent de vergadering om 20.20 uur. 

2. Notulen trainersvergadering 6 oktober 2014 

Er zijn geen op of aanmerkingen op de notulen en ze worden goedgekeurd. 

3. Mededelingen bestuur. 

A. Promotie toernooien bij andere sporten. 

Aan de trainers wordt gevraagd om hun leden te informeren over de toernooien van 

badminton, basketbal en volleybal, om zo te proberen een hogere opkomst te krijgen op de 

toernooien. 

 

B. Wijziging bij opzegging d.m.v. toevoeging van vragenlijst. 

Als leden per email opzeggen krijgen ze van ons een bevestigingsmail, in deze mail hebben 

wij sinds kort een vragenlijst toegevoegd. Het is geen ingewikkelde vragenlijst maar het is de 

bedoeling dat wij zo een idee krijgen hoe de sporten worden ervaren, waarom mensen 

opzeggen en wat wij eventueel kunnen verbeteren. 

C. Opzeggingen altijd via de mail of schriftelijk. 

Het komt soms voor dat leden aangeven opgezegd te hebben bij de trainer, dit doen ze vaak 

om zo nog contributie teruggestort te krijgen. Linda geeft altijd aan dat al onze trainers 

weten dat opzeggen alleen per mail of schriftelijk kan en dat het ook op het formulier staat 

dat door de sporter bij het aangaan van het lidmaatschap is getekend.   

D. Voorstel vrijdag 5 juni of vrijdag 12 juni 2015 voor komende feestavond. 

Er wordt een stemming gedaan en alle aanwezige trainers en commissieleden kunnen op 5 

juni hiervoor wordt dan ook gekozen. Mochten er nog ideeën zijn, geeft het even door aan 

het bestuur. 

E. Presentielijst en Emaillijst  



Achter de presentielijst zit een aparte lijst waar de leden hun telefoonnummer en emailadres 

kunnen invullen aan de trainers de vraag te zorgen dat de lijst ingevuld wordt en ook wordt 

bijgehouden als er nieuwe leden zich aanmelden. 

4. Trainersbevindingen en vragen wordt samen met punt 5 Rondvraag gehouden. 

Lucie: geen bijzonderheden de headset doet het weer. 

Alide: geen bijzonderheden er is geen ledenstop zoals bij Joke er kunnen nog best een paar 

leden bij, 

Carla: geen bijzonderheden 

Peter Punt:  geen bijzonderheden 

Peter Broekhuis: geeft aan dat er onlangs een nieuw lid in hun groep is gekomen waar in het 

begin nogal wat problemen mee waren. Peter heeft een paar keer met hem een gesprek 

gehad en het lijkt nu opgelost. De vraag van Peter is hoe je in zo’n geval moet handelen. 

Afgesproken wordt dat er in ieder geval een melding naar het bestuur wordt gedaan en dat 

het bestuur samen met de trainer gaat kijken hoe het probleem kan worden aangepakt. 

Bennie: Er waren een beetje opstartproblemen aan het begin van het seizoen een nieuwe 

tijd en de groep was kleiner. Bennie geeft aan dat hij nu ongeveer 14 kinderen heeft en dat 

het dus beter begint te lopen.  

Carol: Er is 1 nieuw lid bijgekomen er zijn nu ongeveer 11 a 12 leden, verder geen 

bijzonderheden. 

Margot: Is tevreden over haar groep het loopt redelijk ongeveer 9 a 10 leden per avond. 

Jessica: Zij stopt zelf i.v.m. lichamelijke klachten als commissielid ze heeft Patrick ook 

gevraagd een nieuw commissielid te zoeken en help daarbij zelf ook mee. Mariët bedankt 

haar voor het commissielid zijn en wenst haar veel sterkte toe. 

 

20.50 uur Mariët sluit de vergadering en nodigt iedereen uit nog een drankje te drinken. 

 

 

 

 

 

 

                          
 



     

 


