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WijkRekreatie Sportvereniging Hasseler es
Notulen van de Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het Kulturhus op maandag 14
oktober 2019.
Aanwezig: Jelte Meijer (voorzitter), Linda Walinga, Jos Gelink, José Geerdink, René Mikkers, Peter
Broekhuis, Jessica Fahrendorf, Frits Markerink, Peter Punt, Richard Bruins, Hans Brunink, Carla Weghorst,
Etienne Richardson, Margo Oude Griep, Carol Visscher, Jeroen Rohaan, Vincent Boink.
Afwezig met kennisgeving: Josien van Ravensberg, Paula van Orsel, Lucie Bruins, Alide Harwig, Monique
Lomans, Wendy van de Meulen, Demi van Wijk, Luc ten Bokum, Rinus van Dijk, Marja Garrelds, Olaf van
Vliet, Patrick van de Tuin.

1.

Opening

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

Notulen ALV/trainersvergadering dd. 19 maart 2019

Deze notulen zijn goedgekeurd en de nieuwe notulen komen weer op de site te staan.
3.

Mededelingen bestuur

Er zijn geen mededelingen van het bestuur behalve dat Jelte er zorg voor zal dragen dat er banners van de
WRSH aanwezig zullen zijn op toernooien.
4.

Trainersbevindingen, data toernooien en aanvragen materialen

Data Toernooien:
.Basketbal donderdag 28 november van 19.00 tot 23.00 uur.
Vincent, Margo en Carol vallen dan uit en zullen dit aan hun leden communiceren.
. Volleybal voorstel vrijdag 31 januari of 7 februari 2020 ook van 19.00 tot 21.00 uur.
. Badminton voorstel woensdag 30 oktober
Frits zegt dat er bij de groep van Vincent nu 12 leden zijn en dat er regelmatig mensen op de bank zitten.
Jelte geeft aan dat dit aantal leden wel nodig is om de kosten te betalen en dat er vroegere tijden ook wel
veel leden waren.
Jeroen heeft twee data geprikt voor het volleybal toernooi en dat is vrijdag 31 januari of vrijdag 7 februari.
Jose zal in eerste instantie contact opnemen met de Buzzards of zij dan geen wedstrijden hebben en het
mogelijk is en daarna met de gemeente en ELO
Voorgaand toernooi is de communicatie met ELO daar misgelopen dus daar al dit jaar een week voor het
toernooi nog een keer contact over worden opgenomen met ELO.
De begintijd is 19.00 uur en de eindtijd ongeveer 23.00.
Als de datum bekend is zal Jelte dit op de site zetten.
Jeroen geeft ook aan dat de demping van de vloer eigenlijk onvoldoende is en Jos zal hier contact opnemen
met de gemeente om te kijken of deze hier wat aan kan en wil doen.
Hij heeft op dit moment 14 leden op papier en de groep loopt goed.

Hans Brunink vraagt of het rond gekomen is met de installatie van Rinus en het bestuur geeft aan dat er een
vervanging is gekocht voor het gestolen exemplaar van Rinus.
Ook heeft hij een vraag of het mogelijk is dat de WRSH shirtjes besteld voor de sporters die daar behoefte
aan hebben.
Wij willen hier wel over meedenken en zullen inventariseren wat hier de mogelijkheden voor zijn en wat de
kosten dan worden. Het voorstel is dan lichtblauwe shirts van hetzelfde materiaal als de trainers shirts maar
geen polo’s.
Ook zullen we kijken of we het kunnen realiseren om ongeveer 20 wedstrijd shirts aan te schaffen.
Tevens vraag Hans of we nog contact hebben opgenomen met Monique Kleinsman betreffende het mogelijk
verkrijgen van subsidie van de provincie.
We moeten het antwoord schuldig blijven en zullen vragen of Josien of Mariët hier nog actie in hebben
ondernomen. We komen erop terug en zetten het op de agenda van de volgende bestuursvergadering.
Richard geeft aan dat hij het als prettig ervaart hoe het nou geregeld is met de groepsapp en als hij niet
aanwezig kan zijn en dat de leden het dan zelf oplossen. Hij heeft 10 a 12 leden en ook 2 leden van de
conditietraining erbij.
In de woensdag groep is er wel interesse voor een badminton toernooi en Vincent zou het ook inventariseren
bij zijn groep.
Vincent is van plan het toernooi op woensdag 30 oktober te organiseren en omdat dit wel op hele korte
termijn is om dit te regelen geeft hij deze week nog aan of er voldoende animo is vanuit zijn groep en ook
vanuit andere verenigheden.
Dan kan José dit aan Wendy, Carol en Peter doorgeven of de lessen op deze dag dan niet doorgaan.
Verder heeft Vincent 4 nieuwe leden en is hij tevreden over de aantallen en de groep.
Er zitten regelmatig wat mensen op de bank maar hij ervaart dat niet als een probleem.
Wel geeft hij aan dat de vloer soms echt smerig is en er veel rotzooi ligt.
Er moet wel een bezem zijn maar die is regelmatig spoorloos.
We kijken of die te vinden is of dat we misschien er zelf een moeten aanschaffen.
Vincent appt Jos foto’s van de rotzooi.
Jos neemt contact op met de gemeente en gaat donderdag naar hem toe en ook om foto’s te maken van de
spanners aan de buitenmuur omdat Vincent aangeeft dat deze ook niet voldoen.
Verder heeft Vincent een opmerking over de indeling/organisatie binnen de kasten maar hier kunnen wij niet
veel aan doen omdat dit aan de verenigingen zelf is om het goed in te delen en op te ruimen.
Carol heeft nu 12 leden en er gaat er 1 af maar er komt er waarschijnlijk ook 1 bij.
Het is een constante groep die echt de aandacht nodig heeft.
Wel is er hier de vraag waar het shirt van Niels is gebleven omdat deze de groep ook in de herfstvakantie
weer overneemt en het dan voor de leden ook duidelijk is dat iels dan de trainer is.
Jelte en Jos zullen hiernaar kijken.
Etiënne heeft een probleem met de sloten van de kleedkamer en er volgt hier een discussie over met
verschillende meningen.
Ook is er een discussie over het snel reageren van de gemeente over klachten.
De procedure is dat als er klachten zijn deze aan Jos gemeld moeten worden en dat deze het dan opneemt
met de gemeente.
De begeleiding van Etiënne bij de groep van René gaat goed en vindt iedereen prettig.
René is heel tevreden over zijn groep, hij heeft op papier 16 leden maar er zijn er meestal 10 tot 14
aanwezig. Er is veel progressie bij de jongen dames.
Hij heeft geen klachten over het materiaal.
Carla geeft aan dat ook in deze groep wel behoefte is aan shirts van de WRSH.
Ook verteld ze dat Sharon ten Donkelaar tijdelijk gestopt is vanwege haar zwangerschap maar na de
bevalling haar taken weer oppakt als commissielid.

Margo is tevreden over de geluidsinstallatie en over het nieuwe shirt, en het gaat goed met haar groep.
Ze heeft een aantal zieken in haar groep en de communicatie met Linda over tijdelijk stopzetten van het
lidmaatschap wordt als plezierig ervaren.
Ook gaat de samenwerking met Luc en Jessica prima en ook dat is fijn.
De basketbalgroep van Luc en Jessica loopt ook heel goed, er zijn 17 leden en misschien komen er nog wel
wat bij.
Ook deze heeft een groepsapp wat als heel prettig wordt ervaren.
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Peter Broekhuis heeft een groep met 19 leden en dit loopt dus ook heel goed.
Hij mist de aanmeldingsformulieren en deze wilde José deze week in de hal leggen maar is daar niet aan toe
gekomen, Ze zal ervoor zorgen dat deze woensdag in de hal liggen.
Hij heeft een nieuw lid Jos Bijen en vraagt aan Linda of deze zich al aangemeld heeft.
Peter (of René) heeft opgemerkt dat op de website een fout bedrag staat en Jelte zal dit aanpassen.
5.

Rondvraag en sluiting.

Linda vraagt of de trainers de presentielijsten goed willen invullen en ook tijdig willen inleveren.
Dit ook in verband met communicatie richting leden indien er een trainer onverwacht uitvalt.
Etiënne wil graag visitekaartjes en na discussie zal het bestuur dit de volgende bestuurvergadering
bespreken.
René mist een streepje op zijn naam maar helaas is daar niets meer aan te doen.
Peter Boekhuis maakt bij aanmelding van een nieuw lid reclame voor de andere sporten en misschien is dat
een idee voor de andere trainers.
En als laatste de opmerking van Jessica of er aub meer vergader discipline kan komen.
Er wordt vaak niet naar elkaar geluisterd en door elkaar gepraat en ook ik heb dat als heel vervelend ervaren.
Jelte gaat hier de volgende vergadering rekening mee houden.

Jelte sluit de vergadering om 22.10 uur.
Hij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt de mensen uit voor een drankje in het Kulturhus.
José Geerdink, secretaris
JGeerdink@obt.nl
Tel: 074-2774917
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