
 

www.wrsh.nl 
 
 
 

 

WijkRekreatie Sportvereniging Hasseler es 
 
 
 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering/Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het 

Kulturhus op maandag 13 maart 2023. 
 
Aanwezig Josien van Ravensberg, Hans Brunink, José Geerdink, Annemieke van Oosten, Richard Bruins, 
Olaf van Vliet, Carol Visscher, Anne Willemsen, Kim Willemsen, Marja Garrelds. 
 

Afwezig met kennisgeving: Paula van Orsel, Jelte Meijer, Linda Walinga, Alide Harwig, Wendy van de 
Meulen, Carla Weghorst, Lucie Bruins, Margo Oude Griep, Luc ten Bokum, Ruud Karperien. 
 
Afwezig zonder kennisgeving: Etiënne van Iterson. 
 
 

 
1.  Opening 
 
De penningmeester Josien van Ravensberg opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Helaas zijn er veel afwezigen. 
De presentielijst gaat rond.  

 
 
 
2.  Notulen ALV/trainersvergadering dd. 7 november 2022  
  
De notulen zijn goedgekeurd en de nieuwe notulen komen weer op de site te staan. 

 
      
  
3. Mededelingen bestuur: 
  

a. Voorstellen nieuwe trainer van de yoga Annemiek van Oosten. 

Annemiek stelt zichzelf voor, ze is directeur van een basisschool in Borne en geeft ook kinderyoga 
en geeft nu met veel plezier les aan onze twee groepen. 
De geluiden vanuit onze groepen zijn ook heel positief dus we heten je van harte welkom 
Annemiek, en we hopen dat je nog vele jaren met plezier bij onze vereniging les geeft 
We mogen als nieuwe penningmeester met ingang van het nieuwe seizoen Kim Willemsen 
verwelkomen, ook daar zijn we heel blij mee. 

Kim stelt zichzelf ook voor en is de vrouw van onze volleybaltrainster Anne Willemsen. 
Ze heeft een eigen sneakerbedrijfje en werkt ook bij de gemeente. 
Voorlopig loopt ze met Josien mee en in het nieuwe seizoen neemt zij het over. 

b. Aftredend en niet herkiesbaar is Josien van Ravensberg. 
Josien heeft vele jaren met veel passie het penningmeesterschap vervuld waar we heel dankbaar 
voor zijn en we gaan haar missen. Ook van haar nemen we bij volgende feest afscheid. 
Aftredend en herkiesbaar Jelte Meijer die vandaag helaas vanwege ziekte niet aanwezig kan zijn. 

Er hebben zich daar ook geen kandidaten voor gemeld dus Jelte wordt met algemene stemmen 
herkozen. 

c. Bestuur in ledenapp en Teamy 
Dit gaat er voornamelijk om dat als er plotseling een les niet doorgaat het bestuur op het laatste 
moment niet alle mensen hoeft proberen te bellen en in de sporthal aanwezig moeten zijn om 
sporters op te vangen. 

Het is geen verplichting dus als je het niet ziet zitten dan ga je op de oude voet met een ledenlijst 
door. 
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Een voordeel is dat je altijd weet hoeveel sporters er aanwezig zullen zijn en Hans en Richard willen 
de trainers hier wel mee helpen. 

d. Toernooien. 
Josien vraag of Richard nog een badmintontoernooi wil organiseren en dat zit nog wel in de 
planning maar Richard weet nog niet precies in welke vorm, alleen met eigen leden of ook met 

andere verenigingen. 
Richard is nog bezig met contact te zoeken met Ellis Horsselenberg van ELO. 
. 

 
 
 

4.  Goedkeuring jaarstukken 2022 (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 contributieverhoging en het afscheid van trainers door samenvoegen van de 
badminton en volleybal. 

De jaarstukken 2022 worden door de vergadering goedgekeurd en er zijn hier verder geen vragen over. 
 
 
5.  Verslag kascommissie 
 
De kascommissie bestaande uit Richard Bruins en Olaf van Vliet zijn op bezoek geweest bij onze 

penningmeester Josien van Ravensberg in haar woning voor de controle en de controle is goed verlopen en 
haar administratie goedgekeurd. Richard en Olaf bedankt. 
Op ons verzoek in de vergadering naar een nieuw lid voor de kascommissie heeft Carol Visscher zich 
aangemeld waarvoor dank.  
De nieuwe kascommissie bestaat dus volgend jaar uit Olaf en Carol.  
 

6.  Begroting 2023 
 
De begroting gaat rond tegelijk met de jaarstukken en hier zijn geen vragen over. 
 
 
7. Reanimatie 

 
We zullen dit in de volgende bestuursvergadering bespreken want het blijkt dat de leden bericht hebben 
gekregen dat ze een herhaling moeten volgen. 
We moeten dit opnemen met Jeroen en Fred Braker. 
 
8.  Vragenrondje trainers  

 
Anne Willemsen geeft aan dat er de afgelopen les 18 sporters waren, hopelijk blijft dit een stijgende lijn. 
Op haar vraag over de kleedkamers om aan elke kant dames en een herenkleedkamer te maken zegt Hans 
dat het waarschijnlijk na het schilderen zal wijzigen. 
Dat zou een kwestie zijn van naamplaatjes verwisselen 
 

Luc mag twee nieuwe ballen kopen en de factuur naar Josien mailen. 
Zijn groep loopt prima. 
 
Richard zegt dat hij nu een groep van ongeveer 14/15 badmintonners heeft die het gezellig en leuk vinden. 
Ook de derde helft is gezellig. 
Hij wil nieuwe shuttles kopen en dat is akkoord. 

Het bestuur moet er even op letten dat het @home adres van Richard eruit gaat dus svp niet meer 
gebruiken. 
 
Annemiek geeft met plezier les en de eerste les zit vol en ze kan nog mensen in de tweede les gebruiken.  
 
Marja zegt dat de ouder/kind les veel verloop kent maar dat is bij de andere verenigingen ook zo.  

Jelte wil contact opnemen met de Schothorst om te kijken of we daar misschien posters op mogen hangen. 
Ze vraagt weer of het mogelijk is om van de ouder en kind gym de af en aanmeldingen door te krijgen van 
Linda en we zullen dit de volgende bestuursvergadering bespreken. 
Het eindfeest is 22-07-2023 en de kosten zijn dit keer niet voor ons. 
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Even kijken of we de banner er dan neer kunnen zetten. 
Ook wil ze graag voor de Fitt+  de spullen zoals elastieken van de andere lessen gebruiken en dat moet 
kunnen. 
De algemene spullen en de muziekinstallatie zijn van de vereniging en mag in principe iedereen gebruiken. 
Ze kan niet met de installatie van Wendy overweg. 

Hans kijkt samen met haar de kasten een keer door. 
 
De groep van Wendy zit ook weer tussen de 25 en 30 mensen dus dat gaat ook weer de goede kant op 
 
Carol zegt dat zijn woensdaggroep van de conditietraining stabiel is. 
Met de g’tjes gaat het prima, dat blijft een leuke stabiele groep. 

Met Carol zelf gaat het gelukkig ook een stuk beter. 
En hij wil graag een stevige zak voor de ballen en hij geeft de maten door zodat we kunnen kijken of we daar 
aan kunnen komen. 
 
Rondvraag en sluiting  
 

Carol vraagt of we niet over kunnen stappen naar de RABO bank en dat was het bestuur het al over eens en 
doen we gelijk als Kim het stokje overneemt van Josien. 
 
Josien sluit de vergadering om 21.00 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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