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Notulen van de Algemene Ledenvergadering/Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het 
Kulturhus op maandag 22 maart 2022. 
 
Aanwezig, Jelte Meijer, Josien van Ravensberg, Hans Brunink, José Geerdink, Richard Bruins, Leonie 
Bruins, Paula van Orsel, Olaf van Vliet, Carla Weghorst, René Mikkers, Jeroen Rohaan, Peter Punt, Luc ten 
Bokum, Alide Harwig, Lucie Bruins, Margo Oude Griep, Carol Visscher, Jos Gelink. 
 
Afwezig met kennisgeving: Linda Walinga, Wendy van de Meulen, Etiene van Iterson, Marja Garrelds, 
Naoual Adahchour, Vincent Boink. 
 
 
 
1.  Opening 
 
De voorzitter Jelte Meijer opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. 
De presentielijst gaat rond.  
 
2.  Mededelingen bestuur: 
  

a. Interesse en data toernooien 
De Volleybal wil wel graag en komt nog met een datum 
De Basketbal wil het graag donderdag 2 juni organiseren 
De badminton heeft geen interesse 

 
      
 b. Aftredend en herkiesbaar: penningmeester Josien van Ravensberg en secretaris José 

Geerdink 
             
 Er heeft zich niemand gemeld voor deze functies als vervanger voor deze functies en met algemene 

stemmen worden Josien en José herkozen  
  
3. Notulen ALV/trainersvergadering dd. 24 maart 2020  
 Notulen van de trainersvergadering van 13 september 2021 
 
Er waren nog een paar openstaande punten zoals headset van Wendy maar dit heeft zich al opgelost. 
Verder zijn de notulen zijn goedgekeurd en de nieuwe notulen komen weer op de site te staan. 
 
 
4.  Goedkeuring jaarstukken en financieel jaarverslag 2021 en 2021 (jaarstukken zijn op deze avond 
aanwezig) 
 
Josien deelt de jaarstukken uit en leest deze met de aanwezigen door. We eindigen met een tekort en in 
2021 en een bescheiden financieel plusje in 2020. 
De jaarstukken worden door de vergadering goedgekeurd en er zijn hier verder geen vragen over. 
  
5.  Verslag kascommissie 
 
De kascommissie bestaande uit Richard Bruins en Jeroen Rohaan zijn op bezoek geweest bij onze 
penningmeester Josien van Ravensberg voor de controle en de controle is goed verlopen en haar 
administratie goedgekeurd. Richard en Jeroen bedankt. 
Op ons verzoek in de vergadering naar een nieuw lid voor de kascommissie heeft Olaf van Vliet zich 
aangemeld waarvoor dank.  
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De nieuwe kascommissie bestaat dus volgend jaar uit Richard en Olaf.  
Josien zal zoals gewoonlijk voor een perfecte administratie en een hapje en een drankje zorgen. 
 
 
6.  Begroting 2022 en 7 Contributieverhoging 
 
De begroting gaat rond tegelijk met de jaarstukken en de verwachting is een behoorlijk tekort. 
Dus komt Josien met het voorstel dat de contributie eigenlijk verhoogd moet worden met € 2,50 van € 11,75 
naar € 14,25 maar daar is wel enige discussie over. 
Margo stelt voor dat we het tot de zomervakantie aankijken om te zien of het ledenaantal nog weer aantrekt. 
We zijn in een aantal jaren van 321 naar 186 leden gegaan en dat is natuurlijk niet op te vangen. 
We kunnen kijken hoe het dan is en dan eventueel verhogen of dat een verhoging tot € 13,50 ook een optie 
is omdat dat iets anders oogt. 
Ook gaan er geluiden om de trainersvergoeding ter discussie te stellen maar daar moeten we het in 
september met een ingelaste vergadering dan ook maar over hebben en de situatie zoals die dan is 
evalueren. 
Voor sommige van onze trainers is dit hun baan en geen neveninkomsten 
Dus voorlopig doen we niets en wordt dit vervolgd. 
 
 
8.  Special Olympics  
 
Dit is een jaar van voorbereiding en we staan hier positief tegenover. 
Hans heeft aanstaande donderdag een gesprek met Carol of deze de groep kan motiveren om mee te doen 
en of er dan genoeg interesse voor is. 
Carol zal het krantenartikel er nog even bij zoeken. 
De sportkennismarkt wordt dan gehouden in het FBK stadion op zaterdag 21 mei van 12.00 tot 16.00 uur en 
Hans zal daarbij ook aanwezig zijn met een banner. 
Voor catering wordt gezorgd. 
En grote bedrijven steunen dit mooie project. 
 
 
9. Reanimatie 
 
De reanimatiecursus wordt door Jeroen nu op dinsdag 12 april gegeven in het Rode Kruis gebouw aan de 
Marnixtraat 1 en begint om 20.00 uur. 
Er hebben zich 8 mensen aangemeld en Fred Braker zal er zijn om Jeroen te ondersteunen. 
 
 
10. Vragenrondje trainers 
 
Hans Brunink heeft een nauw contact met Etienne van Iterson en geeft aan dat de streetdancegroep 
groeiende is. Dat is een fijn geluid. 
 
Jeroen heeft op dit moment weinig sporters en heeft er op die manier niet zoveel zin meer aan. 
Hij kan zo niet lekker spelen. 
Dit komt mede door een aantal blessures. 
We gaan de sport promoten in het eerstvolgende Hasseler krantje en hopen dat het weer aantrekt en gaan in 
ieder geval waar mogelijk zoals de laatste maand samen me de dames spelen. 
 
Carol zegt dat zijn woensdaggroep van de conditietranig wel heel erg teruggevallen is maar dat de groep van 
de g-sporters wel positief is en we toch goede hoop hebben dat beide groepen snel weer groeien. 
Hij wil ook graag 4 ballen bestellen en kan de factuur dan naar Josien mailen. 
Er is een puinhoop in de kasten en een van de oorzaken is dat de gemeente geen toezicht meer houdt. 
Ook zijn er verschillende materialen verdwenen. 
 
Ook René vindt het een zootje in de kasten en hokken met de netten. 
Wel zegt hij dat de laatste twee weken de dames groepen weer aantrekken dus hoop voor de toekomst. 
Tevens maakt hij onze penningmeester Josien van Ravensberg een terecht compliment, waarvoor dank. 
 
Carla vraagt of de dames in juni weer samen met de heren gaan volleyballen omdat het voor beide groepen 
leuker is in verband met de vakanties van de leden. 
 
Luc’s groep groeit en hij heeft 16 leden en de vraag gesteld of het mogelijk is om extra ruimte te krijgen. 
Dit wordt een lastig verhaal want dan zou het ten koste van de badminton of volleybal gaan. 
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Een andere optie is om te kijken of de groep eventueel ook op vrijdag zou willen spelen maar we denken dat 
het geen goede optie is. 
Wordt in de gaten gehouden en vervolgd. 
 
De groep van Richard heeft officieel 12 leden maar deze zijn er nooit allemaal. 
Ook hij wil graag eerder spelen maar vast zit dat er niet in. 
Het enige is dat als er bij Carol bij de conditietraining niet zoveel komen hij eerder een zaaldeel kan krijgen. 
Dit gebeurt in onderling overleg. 
 
Leonie geeft aan dat de groep van Vincent steeds kleiner wordt en niet meer zo hecht is als vroeger. 
 
Alide zegt dat het samen sporten van beide Fit+ groepen voorlopig door de omstandigheden van Marja wel 
prima uitpakt. 
Ze kunnen matjes uit het Kulturhus lenen en de dames zijn tevreden zo. 
 
De groep van Margo is een fijne constante groep van ongeveer 11 tot 15 personen. 
 
 
 
Rondvraag en sluiting  
 
Afgelopen donderdag was het niet normaal warm in de sporthal en Hans heeft hier direct actie op 
ondernomen. 
Hij heeft met de gemeente gebeld en heeft nu een telefoonnummer van iemand van de gemeente die hij bij 
problemen kan bellen. 
Complimenten Hans van ons allemaal. 
 
Margo vraagt of het weer mogelijk os om een jeugdgroep op te zetten, Thijs haar zoon wil die dan 
wel draaien en we zullen het in de bestuursvergadering bespreken maar kunnen haar niet veel hoop 
op geven. 
 
René heeft het nog even over de mail van het HGO overleg en vindt dat deze vaag is. 
De scholing is voor een groot gedeelte niet voor onze trainers van toepassing.  
Waar Carol wel interesse in zou hebben zou een sport EHBO zijn. 
We zullen hier over nadenken en bespreken of dit een mogelijkheid is. 
 
 
Jelte sluit de vergadering om 21.45 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje in de bar van het 
Kulturhus. 
Mensen bedankt voor de aanwezigheid en jullie inzet, 
 
José Geerdink, secretaris 
JGeerdink@obt.nl 
Tel: 074-2774917 
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