
 

 

Verslag trainersoverleg 19 mei 2021 

 

Aanwezig:   Jelte  Josien  Afwezig wegens ziekte:  Hans  

  José  Carrol          Linda 

  Richard Vincent 

  Marja  Jeroen  Afwezig zonder reden:  Demi 

  René  Luc         Jessica 

  Margo  Wendy         Kariem 

 

Jelte opent het overleg om 20.00 uur en neemt de regels van de gemeente dor om te zien 

wat wel en niet kan en mag en om te bekijken wat er de komende periode mogelijk is. 

Richard en Vincent gaan volgende week beginnen en communiceren dit zelf naar hun leden. 

Jeroen en René zien het niet zitten maar zullen bij hun leden informeren of er behoefte is 

om in ieder geval een soort conditietraining of iets dergelijks te doen. 

Dit geldt ook voor Luc en dan kunnen ze eventueel overleggen wat mogelijk is om de week 

bv te spelen op meerdere zaaldelen. Ook Carrol wordt in dit overleg betrokken inzake de 

conditietraining. 

We moeten nog wel om de tafel wat we moeten met de conditietraining, Carrol neemt het 

tot de vakantie waar en we moeten overleggen hoe dan verder. Jelte neemt in ieder geval 

contact op met Jonathan om te zeggen dat we met hem niet verder gaan. 

De G-sport wordt waarschijnlijk na de vakantie weer opgestart. 

Marja start de ouder en kindgym op in aangepaste vorm en op een andere tijd van 8.45 tot 

9.30 

En de Fit+ start ze ook weer op in de gymzaal maar gaat ook door met online lessen. 

Deze tijden worden van 10.00 tot 11.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur, dit is een half uur 

eerder maar ze verwacht hier ook geen problemen met de groepen. De mensen zijn blij dat 

ze weer kunnen beginnen. 

Margo begint morgen en vraagt of ze tot de zomervakantie door kan gaan en Josien zal dit 

opnemen met Jos Waccarie. 



Wendy wil ook weer graag beginnen en pakt dit volgende week weer op. Groepslessen 

mogen eigenlijk niet maar ze geven er bij controle een draai aan. Wel met een maximum van 

30 personen. 

 

En even een update wat betreft Demi, zij geeft aan op de vraag waarom ze niet op de 

vergadering was dat het een drukke dag was geweest en ze het vergeten had. Antwoordt op 

de vraag wanneer ze weer gaat beginnen geeft ze niet. Josien en José hebben nu een 

afspraak met haar op donderdag 27 mei om 19.00 uur in het Kulturhus. 

Ik verwacht dat ze dan 29 mei weer met 1 les begint. 

 

Fijne Pinksteren allemaal en voor Hans en Linda beterschap. Hopelijk zijn jullie weer snel de 

oude. 

 

Groet José 

 


