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WijkRekreatie Sportvereniging Hasseler es
Notulen van de Algemene Ledenvergadering/Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het
Kulturhus op maandag 24 maart 2020.
Aanwezig: Linda Walinga, Jelte Meijer, Josien van Ravensberg, José Geerdink, Richard Bruins, Hans
Brunink, Paula van Orsel, Peter Broekhuis, Jonathan Krijgsman, René Mikkers, Jeroen Rohaan, Peter Punt,
Luc ten Bokum, Alide Harwig, Lucie Bruins, Margo Oude Griep, Carol Visscher, Vincent Boink, Etienne
Richardson.
Afwezig met kennisgeving: Jos Gelink, Wendy van de Meulen, Demi van Wijk, Marja Garrelds, Jessica
Fahrendorf, Carla Weghorst, Naoual Adahchour, Patrick van de Tuin.
Afwezig zonder kennisgeving: Olaf van Vliet, Charon ten Donkelaar, Frits Markerink,

1.

Opening

De voorzitter Jelte Meijer opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom.
De presentielijst gaat rond.
2.

Mededelingen bestuur:
a. Aftredend en niet herkiesbaar: technische functionaris Jos Gelink
Kandidaat van het bestuur Hans Brunink
Aftredend en herkiesbaar: vicevoorzitter en ledenadministratie Linda Walinga
Jos heeft aangegeven dat hij ervoor heeft gekozen om te stoppen als technische man van de WRSH en
is helaas niet aanwezig op de ALV vergadering.
Wij nemen ook afscheid van hem op het eerstkomende trainersfeest.
Er heeft zich niemand gemeld voor de functie als vervanger voor deze functie maar het bestuur heeft
gelukkig een goede opvolger kunnen vinden in Hans Brunink.
Hans we zijn blij dat je de functie wilt vervullen dus gefeliciteerd en welkom in het bestuur.
En Hans wordt de eerste maanden nog ingewerkt en begeleid door Jos, waarvoor dank.
Er heeft zich ook niemand gemeld voor de functie van vice voorzitter dus wordt Linda met algemene
stemmen herkozen voor haar functie.
b. Afscheid Peter Broekhuis
Peter moet helaas wegens gezondheidsredenen na 16 jaar trainerschap afscheid als trainer en sporter
van de WRSH nemen.
Wij betreuren dat zeer en hopen dat de artrose niet verslechtert.
Wij zullen op gepaste wijze afscheid van hem nemen op het eerste feest dat komt zodra dat weer
mogelijk is maar dat zal zeker 2021 worden.
Jelte bedankt Peter voor alle inzet en hoopt dat het hem goed gaat.
Peter spreekt zelf ook nog en zegt dat het van een keer invallen een vervolg heeft gehad van 16 jaar
trainerschap en dat hij helaas wegens artrose gedwongen is om te stoppen.
c. Voorstellen van onze nieuwe trainer Jonathan Krijgsman
Jelte stelt onze nieuwe trainer en vervanger van Peter voor de conditietraining Jonathan Krijgsman voor.
Jonathan welkom bij de WRSH en we hopen dat je het trainerschap leuk vindt en het je de uitdaging
geeft om ermee door te gaan. Voorlopig gaat Jonathan het uit proberen tot januari 2021, maar wij hopen
dat beide partijen het als positief ervaren en dat er een vervolg zal komen.
Jonathan stelt zichzelf ook voor en verwijst naar zijn site als mensen wille weten waar hij voor staat en
wat zijn passie is.

.
d. Nieuwe trainer Yoga Naoual Adahchour
Helaas heeft Naoual zich gisteren af moeten melden voor de ALV omdat ze gezondheidsklachten heeft
en het dan verstandiger is om dan niet te komen. Welkom Naoual en het voorstellen gebeurt dan de
volgende trainersvergadering maar.
c. Badmintontoernooi
Vincent geeft aan dat het niets is geworden en gaat nu samen met Richard overleggen of er een
onderling toernooi mogelijk is voor de beide groepen en eventueel enthousiaste mensen die mee willen
doen. Dit wordt vervolgd dus.
3.

Notulen ALV/trainersvergadering dd. 19 maart 2019
Notulen van de trainersvergadering van 14 oktober 2019

Er waren nog een paar openstaande punten zoals sleutels van de kast van Wendy en cd’s voor Marja maar
dit heeft zich al opgelost.
Het probleem met de demping is er nog altijd maar daar zal eerst iemand van de gemeente voor moeten
komen om dat te beoordelen, ook wordt vervolgd dus.
Dan was er nog een probleem over de rotzooi maar Vincent zegt dat dit ook opgelost is.
Verder zijn de notulen zijn goedgekeurd en de nieuwe notulen komen weer op de site te staan.
4.

Goedkeuring jaarstukken 2019 (jaarstukken zijn op deze avond aanwezig)

Josien deelt de jaarstukken uit en leest deze met de aanwezigen door. We eindigen met een bescheiden
financieel plusje.
Dit komt mede door de onverwachte subsidie die we toch nog konden aanvragen.
De jaarstukken 2019 worden door de vergadering goedgekeurd en er zijn hier verder geen vragen over.
5.

Verslag kascommissie

De kascommissie bestaande uit Vincent Boink en Jeroen Rohaan zijn op bezoek geweest bij onze
penningmeester Josien van Ravensberg in haar nieuwe woning voor de controle en de controle is goed
verlopen en haar administratie goedgekeurd. Vincent en Jeroen bedankt.
Op ons verzoek in de vergadering naar een nieuw lid voor de kascommissie heeft Richard Bruins zich
aangemeld waarvoor dank.
De nieuwe kascommissie bestaat dus volgend jaar uit Jeroen en Vincent.
Josien zal zoals gewoonlijk voor een perfecte administratie en een hapje en een drankje zorgen.
6.

Begroting 2020

De begroting gaat rond tegelijk met de jaarstukken en hier zijn geen vragen over.
Wel komt Josien met de opmerking dat de begroting een beetje koffiedik kijken is omdat we contributie van
juni niet geïnd hebben en we niet weten hoe het gaat met de huur en of we compensatie krijgen van
gemeente of rijk.
Wel is besloten om de jaarlijkse verhoging vanwege de indexatie dit jaar niet toe te passen.

7.

Covid 19
Hoe gaan we om met het coronaprotocol bij de start van het nieuwe seizoen.

Jelte leest het protocol samen met de aanwezigen door en we komen samen tot de conclusie dat de
badminton, volleybal, basketbal, conditietraining en G-sport een contactspel is waar de 1,5 meter afstand niet
gehandhaafd hoeft te worden.
Carol heeft contact met de Hasselborg over zijn g-sporters omdat deze onder de risicogroep vallen en kijkt
wat eruit komt en of ze het aandurven en het verantwoord is.
Zelf heeft hij er wel weer zin in.
Voor de Fit+ en Yoga gaat gelden dat er niet meer dan 16 leden aanwezig mogen zijn en we gaan kijken of
dit ook mogelijk is.
Officieel staan er meer leden op de lijst maar we verwachten dat niet iedereen het aandurft om te sporten.
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Wordt vervolgd en in de gaten te gehouden.
Een van de regels is dat er is aanbevolen om niet te douchen maar op een vraag van Margo of dat veilig kan
gaat Hans navragen bij de gemeente of de leidingen wel goed doorgespoeld zijn in verband met de
veteranenziekte.
René geeft aan dat ze dan beter een rapport op kunnen vragen en Hans kijkt samen met Jos wat hier
mogelijk is. Dan geeft hij het door aan José die de trainers dan weer zal informeren.
Ook moet aan de gemeente gevraagd worden hoe dat zit met de luchtventilatie en airco in het Kulturhus of
deze voldoen aan de eisen om veilig te sporten.
PRESENTIELIJSTEN
We zijn verplicht om deze goed en volledig in te vullen en we moeten hier echt extra aandacht aan besteden.
De meeste trainers vullen deze zelf in en daar waar dat niet mogelijk is moet er iemand aangewezen worden
die hiervoor verantwoordelijk is.
Linda vraagt of de trainers de presentielijsten zo snel mogelijk naar haar kunnen mailen zodat zij nog voor 1
september een actuele lijst aan de trainers terug kan mailen.
Er wordt ook aandacht aan geschonken dat als er iemand weg gestuurd wordt wegens gezondheidsklachten
deze naam en telefoonnummer wel op de lijst vermeld worden.
De deuren van de sporthal graag zoveel mogelijk open en daar waar mogelijk de tussenwanden ook een
stukje open laten.
Etiënne vraagt of er een mogelijkheid is voor een digitale presentielijst en Jelte wil zich er wel in verdiepen of
dit mogelijk is en komt hierop terug.
Daarna vraag Jelte elke traineren commissielid individueel of ze het zien zitten om weer te beginnen.
Peter Broekhuis komt de eerste les voor de overdracht van sleutels en om de overdracht aan Jonathan van
en voor de leden zo soepel mogelijk te maken.
Luc geeft aan dat we vergeten zijn te vermelden dat er looproutes zijn, dank daarvoor Luc.
Vincent vraag wat te doen als er iemand verzocht wordt weg te gaan maar deze weigert.
Wil de betrokkene niet weg dat wordt de les afgebroken en gaan alle anderen weg.
De eerste les van Fit+ valt uit en Marja heeft de leden hier via de mail zoveel mogelijk van op de hoogte
gesteld.
Lucie bekijkt per les hoe druk het is en of zij het voor zichzelf verantwoordt vindt om erbij aanwezig te zijn.
Is zij er dan houdt ze toezicht op de presentielijst en anders is Paula genegen om dat te doen, waarvoor
beiden dank.
René begint ook weer en appt zijn groep.
De andere aanwezige trainers hebben allemaal zin om te beginnen en wij als bestuur willen proberen zoveel
mogelijk bij de eerste les aanwezig te zijn.

8.

Rondvraag en sluiting

René heeft de geluidsset van Wendy gerepareerd, waarvoor dank René.
Hij brengt deze de eerste woensdag voor de les naar Wendy.
Jos moet de sleutels nog overhandigen aan Hans en vertellen waarvoor ze allemaal zijn.
Is er nog behoefte bij de leden aan WRSH shirts dan moeten geïnteresseerden zich melden bij Jos.
Jeroen geeft aan dat de toernooien nog gepland moeten worden en wil voor de volleybal graag
vrijdag 29 januari 2021 reserveren. José zal contact opnemen met de Buzzards of dit mogelijk is.
Onder voorbehoud wordt het basketbaltoernooi op donderdag 26 november gehouden. Er moet
Bekeken worden of dit toernooi mogelijk is met de dan geldende Corona regels.
Betreffende het badmintontoernooi overleggen Richard en Vincent wat hier mogelijk is.
Luc wil graag 2 extra ballen, koopt deze zelf en mailt de factuur naar Josien.
Vincent wil raag nieuwe semi veren shuttles en hij informeert hiernaar en mailt dan naar Josien wat de
kosten zullen worden en de verwachte levensduur van de shuttles.
Margo doet het verzoek aan Richard om de netten beter op te bergen.
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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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