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Notulen van de Algemene Ledenvergadering/Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het 
Kulturhus op maandag 7 november 2022. 
 
Aanwezig, Jelte Meijer, Linda Walinga, Josien van Ravensberg, Hans Brunink, José Geerdink, Richard 
Bruins, Carla Weghorst, Peter Punt, Lucie Bruins, Margo Oude Griep, Carol Visscher, Anne Willemsen. 
 
Afwezig met kennisgeving: Paula van Orsel, Olaf van Vliet, Alide Harwig, Wendy van de Meulen, Marja 
Garrelds, Naoual Adahchour. 
 
Afwezig zonder kennisgeving: Luc ten Bokum, Ruud Karperien, Etiënne van Iterson. 
 
 
 
1.  Opening 
 
De voorzitter Jelte Meijer opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom. 
De presentielijst gaat rond.  
 
2.  Mededelingen bestuur: 
  

a. We hebben afscheid genomen van René Mikkers, Jeroen Rohaan en Vincent Boink in verband met 
samenvoegen van groepen van de badminton en volleybal. Heren bedankt voor de vele jaren inzet 
en we zullen op het eerstvolgende trainersfeest op gepaste wijze afscheid nemen. 

b. We mogen als nieuwe volleybaltrainster Anne Willemsen verwelkomen en zijn blij met haar. 
Anne stelt zichzelf voor en we hopen dat ze nog vele jaren met plezier bij onze vereniging les geeft. 

c. Ook hebben we een nieuw commissielid voor de basketbal, Ruud Karperien maar deze is helaas 
niet aanwezig vanavond. 

d. Jelte deelt mee dat Josien van Ravensberg heeft aangegeven dat ze wil stoppen als 
penningmeester en het nieuwe seizoen niet meer beschikbaar is. 
Josien geeft aan dat ze nu vaker afwezig is wegens vakanties en dan het gevoel heeft haar functie 
niet optimaal uit te kunnen voeren. Als iemand interesse heeft of een beschikbare kandidaat weet 
horen we het graag. 

e. Naoual Adachour onze yogadocente valt voorlopig uit wegens ziekte, voorlopig neemt Annemiek van 
Oosten haar lessen waar en we wensen Naoual veel rust en beterschap en Annemiek veel succes. 

f. De sleutels van de ingang zijn dezelfde als van de eerste en derde kast 
Het verzoek van Hans is om alle oude sleutels bij Hans in te leveren omdat daar misschien borg 
voor is betaald en je ze toch niet meer kunt gebruiken. 

 
      
   
3. Notulen ALV/trainersvergadering dd. 22 maart 2022  
  
De notulen zijn goedgekeurd en de nieuwe notulen komen weer op de site te staan. 
 
 
4.  Vaststellen van de nieuwe statuten. 
 
Onze statuten en het huishoudelijk reglement zijn verouderd. Bovendien is gebleken dat de 
rechtsbevoegdheid hierin niet goed geregeld is. We zijn daarom begonnen met het actualiseren van de 
statuten. Het huishoudelijk reglement volgt daarna. 
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We hebben Notaris Damste ingeschakeld om de statuten te actualiseren en ze staan nu op onze site onder 
de sectie Documenten (Akte van vaststellen van statuten WijkRecreactie Sportvereniging Hasseler Es). 
Op de ALV van 7 november behandelen we de voorgenomen wijziging en stellen vast dat er te weinig leden 
aanwezig zijn. Dit betekent dat er 7 november geen rechtsgeldig besluit kan worden genomen. 
De aanwezigen hebben geen bezwaar aangetekend tegen de nieuwe statuten. 
 
Op 21 november is er een tweede ALV. Tijdens de tweede ALV wordt gestemd over het vaststellen van de 
statuten. Een besluit in de tweede vergadering moet worden aangenomen met tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. 
In de vergadering van 7 november gaan de aanwezigen akkoord dat 21 november alleen het bestuur hierbij 
aanwezig is. Tot die tijd kunnen leden en trainers nog reageren via de mail. Op basis van de getekende 
notulen wordt de akte ondertekend en schrijft de notaris de wijziging in bij de Kamer van Koophandel. 
 
 
 
 
5.  Vragenrondje trainers  
 
Peter Punt heeft geen bijzonderheden. 
 
Anne Willemsen geeft aan dat ze ongeveer 30 mensen op de lijst heeft maar er gemiddeld 12 mensen 
komen spelen waaronder wel enkele nieuwe mensen. 
Ze heeft wel vragen over de ledenlijst en gaat dit opnemen met Linda omdat zij met een app werkt. 
Linda vraagt of ze de mensen wel op de lijst bij wil schrijven zodat Linda kan controleren of ze lid zijn.  
Ze mag een aantal nieuwe ballen kopen en de factuur naar Josien mailen. 
Ze heeft af en toe wel last van de muziek van Margo maar dat moeten de dames zelf overeenstemmen. 
Op de vraag of de tussenruimte nog open kan moet helaas negatief geantwoord worden, dit is niet meer 
mogelijk alleen in geval van bv toernooien kunnen we dit overleggen met de Buzzards en ELO. 
Anne vindt het vervelend dat er geen dameskleedkamer is en dat is begrijpelijk. 
Hans gaat met de gemeente communiceren of het niet mogelijk is om aan elke kant dames en een 
herenkleedkamer te maken. Dat zou een kwestie zijn van naamplaatjes verwisselen. 
 
Carla zegt dat het belachelijk is dat de douches wegens legionella gesloten waren maar dat is gelukkig weer 
opgelost.  
 
Jelte vraag aan Lucie of er leden zijn die bezwaar hebben tegen het vrij zijn van Wendy in de schoolvakanties 
maar dat is geen probleem. De mensen vinden het prima. 
 
Richard zegt dat hij nu een groep van ongeveer 16 badmintonners heeft die het gezellig en leuk vinden. 
Hij heeft geen ruimte om uit te breiden, omdat er in de andere twee delen basketbal gegeven wordt. 
 
Margo geeft ondanks haar schouderblessure les. Compliment Margo en ze heeft een stabiele groep met 
trouwe sporters. 
 
Carol zegt dat zijn woensdaggroep van de conditietraining heel wisselend is. Er zijn een paar coronagevallen, 
twee mensen zijn naar de volleybal gegaan, maar een vriend van Carol komt nu wel sporten en hij heeft 
gemiddeld nu 10 mensen. 
 
De groep van de g-sporters mist Bart, Anniek en Jolien omdat er gedonder bij de Hasseler Borg is en de 
bewoners veel naar Borne gegaan zijn. 
We gaan hier achteraan of ze misschien toch met een busje kunnen komen sporten net als Estenea. 
De begeleidster van Estenea kan geen commissielid worden omdat ze wisselde diensten heeft. 
Er zijn ongeveer 14 leden. 
Van de verdwenen materialen zijn er wonderbaarlijk weer ballen tevoorschijn gekomen, alleen bij de 
basketballen kan hij niet bij en Hans neemt contact op met de gemeente om te vragen of er voor de g-
sporters een uitzondering gemaakt kan worden zodat hij deze wel kan gebruiken. 
En hij wil graag een stevige zak voor de hockeysticks en ook hier gaat Hans achteraan. 
 
 
Rondvraag en sluiting  
 
Margo zegt dat het hok te vol staat en de materialen nu dus moeilijk te bereiken zijn. 
Hans stuurt dit door naar de gemeente.  
Anne vraagt hoeveel werk het is voor de penningmeester en wat het inhoudt. 
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Jelte sluit de vergadering om 21.15 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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