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Notulen van de Algemene Ledenvergadering/Trainersvergadering  gehouden in de vergaderruimte van het 
Kulturhus op maandag 19 maart 2018. 
 
 
Aanwezig: Linda Walinga, Jos Gelink, Jelte Meijer, Josien van Ravensberg, José Geerdink, Peter Broekhuis, 
Paula van Orsel, Frits Markerink, René Mikkers, Lucie Bruins, Jeroen Rohaan, Peter Punt, Jessica 
Fahrendorf, Luc ten Bokum, Margo Oude Griep, Carol Visscher, Vincent Boink. 
 
Afwezig met kennisgeving: Mariët ten Donkelaar (voorzitter), Jannie Zengerink, Richard Bruins, Hans 
Brunink, Carla Weghorst, Monique Lomans, Wendy van de Meulen, Demi van Wijk, Alide Harwig, Rinus van 
Dijk, Marja Garrelds, Olaf van Vliet. 
 
Afwezig: Etienne Richardson. 
 
 
1.  Opening 
 
De vicevoorzitter Linda Walinga opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom. 
Ze deelt mede dat Mariët wegens ziekte niet aanwezig is maar dat het behandeltraject goed gaat. 
De presentielijst gaat rond.  
 
2.  Mededelingen bestuur,  
 Aftredend en herkiesbaar: vicevoorzitter Linda Walinga 

 : technisch functionaris Jos Gelink 
Er heeft zich niemand gemeld dus worden Linda en Jos met algemene stemmen herkozen. 
 
Er is een nieuwe trainer voor badminton op de donderdagavond, de training werd voordien verzorgd 
door Ellis Horsselenberg en Vincent is door haar benaderd en neemt het stokje over.  
Vincent stelt zichzelf voor en verteld dat hij in Hengelo woont en al sinds zijn 15e badminton speelt 
en daarnaast alle trainersdiploma’s heeft. Wij zijn erg blij Vincent te kunnen verwelkomen als trainer 
dus welkom bij de WRSH. 
 
Rinus van de yoga is tijdelijk uit de roulatie vanwege gebroken ribben. Hij heeft deze opgelopen tijdens 
een val. Wij wensen hem veel beterschap en hopen dat hij op korte termijn weer beschikbaar is 
aangezien we geen vervanging hebben kunnen vinden. 
Dit heeft ook financiële gevolgen omdat er enige lede begrijpelijkerwijs de contributie terugvragen. 
 
We bestaan dit jaar 40 jaar en Jelte heeft alle kranten en bladen gemaild om een stukje te plaatsen. 
Dit is goed voor onze naamsbekendheid. Josien heeft de gemeente gemaild of er nog een financiële 
vergoeding/subsidie mogelijk is maar heeft hier tot op heden geen reactie op. 
 
 Linda deelt mee dat we met ingang van 1 januari gestopt zijn met de sportinstuif van Niels 
Oude Griep. Daar waren nog maar twee kinderen en we hebben ons best gedaan door acties maar 
het heeft niet mogen baten dus helaas hebben we deze sport moeten opheffen. 
 
Ook verteld Linda ons dat we morgen weer een vergadering hebben met de andere sporthalgebruikers 
van de hal over invulling van de sport avonden. We hebben geïnventariseerd wat de wensen en 
mogelijkheden van onze trainers zijn en komen tot de conclusie dat de invulling van de woensdag en 
donderdagavond voor ons niet anders kan. Het is organisatorisch niet mogelijk te schuiven. 
De Twente Buzzards willen graag een vaste trainingsavond in de sporthal waar ze de wedstrijden 
spelen wat begrijpelijk is en dat is nu mogelijk op de dinsdag. Wordt vervolgd dus. 
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3. Notulen algemene ledenvergadering dd. 20 maart 2017 
 
Deze notulen zijn goedgekeurd en de nieuwe notulen komen weer op de site te staan. 
 
 
4.  Goedkeuring jaarstukken 2017 (jaarstukken zijn op deze avond aanwezig) 
 
Josien deelt de jaarstukken uit en leest deze met de aanwezigen door. We hebben het beter gedaan dan 
voorgaande jaren en eindigen met een plusje. 
Dit komt mede door de actie cash voor het goede doel en de inspanningen van Jos en Mariët met onbeperkt 
scoren. Ook de contributieverhoging levert hier een bijdrage aan.  
 
Er blijkt ook een actie te zijn bij Multimate waar geld verdiend kan worden voor je sportclub en Jos gaat hier  
voor naar de Multimate om te informeren of dit ook voor ons mogelijk is om hieraan mee te doen 
 
De jaarstukken 2017 worden door de vergadering goedgekeurd. 
  
5.  Verslag kascommissie 
 
De kascommissie bestaande uit Peter Broekhuis en Frits Markerink zijn op bezoek geweest bij onze 
penningmeester Josien van Ravensberg (dit jaar in het Kulturhus maar volgend jaar in haar nieuwe woning) 
voor de controle en de controle is goed verlopen en haar administratie goedgekeurd. Peter en Frits bedankt. 
Op ons verzoek in de vergadering naar een nieuw lid voor de kascommissie heeft Vincent Boink zich 
spontaan  aangemeld waarvoor dank.  
De nieuwe kascommissie bestaat dus volgend jaar uit Frits en Vincent.  
Josien zal zoals gewoonlijk in haar nieuwe woning voor een perfecte administratie en een hapje en een 
drankje zorgen. 
 
 
6.  Begroting 2018 
 
De begroting gaat rond tegelijk met de jaarstukken en hier zijn geen vragen over. 
 
Margo geeft aan dat er via de Hengelose Revue misschien ook geld verdiend kan worden voor de WRSH en 
neemt dit verder met Jelte op. Wordt vervolgd dus.  
 
 
 
7.  Notulen trainersvergadering 8 oktober 2017 
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
8. Feestavond 25 mei of 1 juni 
 
Het bestuur vraagt of de trainers ideeën hebben voor deze avond en mocht je wat weten mail ons of spreek 
iemand van het bestuur aan. 
De avond wordt na stemming 25 mei en hopelijk komen de trainers en commissieleden weer in groten getale 
naar deze altijd gezellige avond waar vast weer fantastische prijzen te winnen zijn en waar altijd genoeg te 
eten en drinken is. 
De uitnodiging volgt. 
 
 
 
9. Trainersbevindingen en vragen 
 
Margo heeft op dit moment rond de 25 dames en deze dames hebben er begrijpelijkerwijs een probleem 
mee dat er in de periode rond kerst 4 weken geen Total Fit zou zijn. Na een tip van Luc is zij in de 
kerstvakantie door gegaan (top Margo). Luc doet dit zelf ook. 
De vraag van haar is of een toernooi ook een keer op een woensdag gehouden kan worden. 
Ook komt er een suggestie of het misschien een mogelijkheid is om dit op een vrijdag te houden. 
De trainers gaan dit kort sluiten met hun leden en we komen hier de volgende trainersvergadering op terug. 
Ook geeft Margo aan dat ze denkt dat wijziging van naam een aantal nieuwe leden opgeleverd heeft. 
Ze geeft nu iedere laatste donderdag van de maand steps en iedereen is hier heel enthousiast over. 
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Margo en Paula (en Rene natuurlijk) zijn heel blij dat alle problemen met de muziekapparatuur nu opgelost 
zijn. Waarvoor dank Rene. 
 
Lucie heeft geen bijzonderheden. 
 
 
Vincent en Frits vertellen dat de badmintontoernooien opgezet door Ellis een groot succes zijn. 
4 van de 5 zijn er nu geweest en in mei volgt de laatste in Borne. 
Daarna wil Ellis het evalueren om te zien hoe ze het volgend jaar wil invullen en organiseren. 
Wel vraagt Vincent dat degene die het laatst de zaal verlaat de lichten uit moet doen en de schuifdeur en 
andere deuren goed moet afsluiten. 
Hij vraagt of hier een beschrijving van is en ook van alle sleutels waar hij niet weet waar ze voor dienen en op 
welke deuren of kasten ze passen. Jos gaat donderdag bij hem langs om alles uit te leggen. 
Ook verteld hij dat de derde helft ook goed bezocht wordt en erg gezellig is. 
Hij wil graag de kast met materiaal reorganiseren en maakt een afspraak met Jos om dit te doen. 
Margo heeft dit al met de kast van Luc gedaan. 
 
Rene vind de AH actie geen succes en een warrig iets was omdat hij geen idee had welke mensen er zouden 
komen en ook werkelijk kwamen. 
Wel heeft hij drie nieuwe leden van een jongere generatie, hopelijk volgen er meer. 
Jelte beaamt dit en zegt dat het komt omdat het een last minute actie was, volgende keer beter. 
Ook omdat Rinus er bij de yoga er geen mensen op deze manier kan bij gebruiken en de meeste 
aanmeldingen er voor zijn sport waren. 
Peter Broekhuis heeft het wel als positief ervaren en heeft er wel drie nieuwe leden aan overgehouden. 
Rene heeft Etienne gevraagd om zijn lessen voorlopig over te nemen aangezien hij een vervelend bericht 
over zijn gezondheid heeft gehad. 
Rene veel succes met de operatie en dat je maar snel mag herstellen en weer de oude bent. 
 
Peter Punt, Peter Broekhuis hebben geen bijzonderheden te melden. 
 
Jeroen verteld dat de demping niet optimaal is en Jos zal dit opnemen net Bas van Pelt of Jos Waccarie van 
de gemeente. Maar Luc wil als er een nieuwe vloer komt wel graag de huidige belijning houden omdat er 
anders maar 2 velden zijn. 
 
Luc en Jessica hebben er weer 3 nieuwe leden bij de basketballen hebben nu een prima bezetting. 
De basket aan de kant van de kantine in het middelste veld is niet goed en Jos zal hier foto’s van maken en 
naar de gemeente mailen. 
Jessica geeft nu alvast aan dat er bij de komende toernooien de hele hal gebruikt zal worden omdat de 
animo voor dit toernooi groot is en er veel teams komen. 
Misschien is het mogelijk het toernooi op vrijdag te houden en Luc en Jessica gaan inventariseren of dit een 
optie is en komt er de volgende trainersvergadering op terug. 
Het Kulturhus is na enige overreding akkoord gegaan met het gebruik van de kantine van de sporthal voor 
het toernooi en de hapjes zijn via sponsoring van het winkelcentrum tot stand gekomen. Luc en Jessica 
bedankt voor jullie inzet. 
Wel wil ze graag een scorebord aangezien dit er het laatste toernooi niet was. Jeroen heeft gelijk even 
gekeken op internet en dat is voor een redelijke prijs wel te koop. 
Dus als ze wat zien dan even contact opnemen met Josien en dan zal het wel goed komen. 
 
 
 
 
 
 
Carrol heeft 2 nieuwe leden en het loopt fijn, hij zegt dat er spanning bij de JP van de Bentstichting zijn maar 
hopelijk heeft dat geen gevolgen voor zijn sport. 
 
Patrick zegt dat het een vervelende tijd is waarop de badmintonners woensdag kunnen beginnen en het 
bestuur beaamt dit maar ziet geen mogelijkheden om dit te veranderen. 
Het voorstel van Patrick is om de 1e woensdag van de maand alvast 1/3e deel van de zaal te mogen 
gebruiken van de conditietraining en Peter straat hier niet onwelwillend tegenover. 
Het gaat 2 april in en Peter ren Patrick gaan dit na 3 woensdagen evalueren. 
Er is een spankabel kapot maar Jos verzekerd os dat dit deze week gemaakt wordt. 
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10. Rondvraag en sluiting. 
 
Linda zegt dat aangezien er op de trainersbevindingen alle vragen al beantwoord zijn ze de vergadering sluit 
om 21.30 uur. 
Mensen bedankt voor de aanwezigheid en jullie inzet. 
 
José Geerdink, secretaris 
JGeerdink@obt.nl 
Tel: 074-2774917 
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