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Notulen van de Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het Kulturhus op 20 maart 2017. 

 
 
Aanwezig: Mariët ten Donkelaar (voorzitter), Jos Gelink, Jelte Meijer, Josien van Ravensberg, José 
Geerdink, Hans Brunink, Peter Broekhuis, Paula van Orsel, Frits Markerink, René Mikkers, Lucie Bruins, 
Richard Bruins, Jeroen Rohaan, Bennie Stuivenberg, Peter Punt, Jessica Fahrendorf, Etienne Richardson, 
Margo Oude Griep, Monique Lomans, Carol Visscher. 
 
Afwezig met kennisgeving: Linda Walinga, Jannie Zengerink, Carla Weghorst, Wendy van de Meulen, Demi 
van Wijk, Alide Harwig, Rinus van Dijk, Marja Garrelds, Olaf van Vliet. 
 
Afwezig: Ellis Horsselenberg, Luc ten Bokum. 
 
1.  Opening 

 
  Mariët opent de vergadering om 20.45 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
 
2.   Notulen trainersvergadering 4 oktober 2016 

 
 De notulen worden goedgekeurd. 
 
 

3. Mededelingen bestuur 
 

     Mariët heeft een belangrijke mededeling maar deelt hier voorafgaand een bijlage uit. 
Wij zijn op vrijdag 3 maart geïnformeerd dat er maandag 6 maart een vergadering over de themahal 
Hasseler Es en Slangenbeen zou zijn. 
Hier zijn Josien en Mariët namens de WRSH bij aanwezig geweest en werden niet blij met wat ze te horen 
kregen. Het blijkt dat de gemeente de Hasseler Es sporthal als themahal wil gaan exploiteren en dat zou 
inhouden dat wij als WRSH voor de woensdag andere invulling zouden moeten geven aan onze sporten of 
deze op een nog nader te benoemen locatie zouden moeten beoefenen. Dit omdat de Twente Buzzards 
deze avond graag in de hal willen in verband met het exploiteren van de kantine en omdat ze dan in de hal 
oefenen waar ze de competitie spelen. 
Daarop hebben wij als bestuur direct een vergadering belegd en namens de WRSH een brief naar mw. 
Yvonne van Heek (coördinatrice van de gemeente) en de wethouder gestuurd met het feit dat wij het niet 
eens zijn met de gang van zaken. 
De brief wordt door Mariët voorgelezen in de vergadering. 
In de week daarna zijn Josien en José naar een vervolgbijeenkomst geweest en ons met hand en tand 
verzet tegen de komende plannen met alle argumenten die we maar konden bedenken. 
- De badminton kan niet in een gymzaal 
- De conditietraining heeft twee delen nodig 
- De aeronatics staat uit meer dan 50 dames, van g-meisjes, dames van 20 tot 70, allochtone dames dus 

een divers gezelschap waarvan er velen lopend komen. 
- Er zijn ook echtparen waarvan de man bij de conditietraining zit en de vrouw bij de aeronatics dus deze 

gaan samen naar de sport. 
- En dan moeten we ook elke week met de muziekinstallatie gaan slepen aangezien de les van Margo op 

donderdag deze installatie ook gebruikt.  
Er is na de vergadering een stemming gehouden onder de 6 betrokken sportverenigingen en vijf daarvan 
waren voor behoud van de huidige situatie en niet voor een themahal.  
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Dus hopelijk genoeg redenen voor de gemeente om ervan af te zien. 
 
Dit krijgt donderdag 23 maart een vervolg, er is dan weer een bijeenkomst waar Mariët, Josien, Linda en 
Jelte bij aanwezig zullen zijn en hopelijk de gemeente ervan kunnen overtuigen dat behoud van de huidige 
situatie het best is voor alle betrokken sportverenigingen. 
Ze zullen jullie hier dan zo spoedig mogelijk over informeren en anders moeten we ons bedenken wat we als 
verdere acties kunnen ondernemen, bv de publiciteit opzoeken. 
Wordt vervolgd dus.  
 
 
 

4. Vrijwilligersvergoeding en de Fiscus 
 
Josien geeft aan de aanwezige trainers uitleg over hoe hier mee om te gaan en dat je zelf alvast een 
invulling bedenkt voor de urenverantwoording. 
Er zijn nog nooit vragen over geweest maar je kunt het wel vast even voor jezelf op een rijtje zetten.  
 
 
5. Feestavond 9 of 16 juni 2017 

 
Na het inventariseren van de beschikbaarheid van de aanwezige trainers en commissieleden is het besloten 
dat het vrijdag 9 juni wordt. 
Jammer genoeg kunnen Jeroen, Monique en René deze avond niet. 
Wel is door de trainers geopperd dat er een bedrag in rekening moet worden gebracht als mensen zich wel 
opgeven maar op het laatst besluiten niet te komen. 
 
 
6. Trainersbevindingen en vragen. 

 
Peter Punt geeft aan dat hij geen bijzonderheden heeft. 
 
Ook Hans Brunink heeft geen nieuwe zaken te melden. 
 
Rene wil als eerste mededeling graag melden dat hij een schrikbarend laag aantal leden heeft. 
Op sommige avonden zijn er maar 4 mensen, er zijn veel leden afgevallen door blessures en ouderdom. 
Jelte zal een stukje voor de wijkkrant schrijven om de sport te promoten en aan het begin van het nieuwe 
sportseizoen gaan we met behulp van trainers en commissieleden flyeren in de wijk. Dit is een idee van 
Monique. We nemen dan ook in het begin van het nieuwe seizoen contact met haar op hierover. 

 
Ook het onderhoud van de materialen laat veel te wensen over en Jos neemt dit weer een keer op met de 
 gemeente met hopelijk een beter en sneller resultaat dan vorige verzoeken. 
 
De sportavond van Jeroen loopt lekker en hij is een leuk toernooi geweest met meerdere nieuwe 
 teams. 
 
De conditietraining van Peter Broekhuis gaat goed en hij geeft aan echt 2/3e zaal nodig te hebben. 
 
Voor Bennie is de situatie heel anders, hij heeft sinds de gewijzigde avond van de dinsdag naar de 
maandag een alsmaar aflopend aantal leden. 
Er sporten op dit moment nog maar een 5 kinderen en daar wordt hij niet vrolijk van. 
Hij geeft aan dat hij aan het einde van dit seizoen ermee stopt als trainer omdat hij dan de respectabele 
leeftijd van 80 jaar bereikt heeft maar heeft met Niels wel een waardig opvolger. 
Het bestuur moet met Niels in gesprek hierover. 
 
Etienne verteld dat de extra inkomsten uit kantine exploitatie vroeger ook al aan de orde was. Hij wil ook 
een open stuk in de krant maar er wordt besloten hier nog even mee te wachten tot na donderdag. 
 
Jessica heeft geen bijzonderheden, de samenwerking met Margo over de tijden gaat prima en we  
dat aan het einde van dit seizoen. In principe is het ook tot die tijd afgesproken. 
 
Carrol kan wel wat meer leden gebruiken en wil hierover in contact treden met Ingrid Ensink van Scala. 
Op de woensdag les ligt het niveau wat hoger dus die leden komen niet naar de donderdag. 
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Ook de les van Margo loopt goed, ze hebben een groepsapp en dat werkt prima ook voor de motivatie. 
Ze geeft aan dat ze af en toe steps gebruikt en Jeroen heeft steps op zijn school en gaat informeren of de 
WRSH deze tegen een kleine vergoeding over kan nemen. 
Margo is ook tevreden zoals het nu loopt met de tijden en om 19.15 te beginnen tot de zomervakantie. 
Paula zegt dat de apparatuur van Wendy het weer niet doet en heel erg stoort. Jos gaat dit verder 
onderzoeken. 
 
Bij het badminton van Ellis ziet Frits een toestroom van mensen. Er komen er 12 vast maar door 
waarschijnlijk de combi van trainen en vrij spelen komen er steeds meer leden  
 
Bij Richard neemt de opkomst ook toe maar dat is moeilijk door het niveauverschil. 
Hij stuurt ze dan door naar de donderdag. 
Richard geeft aan dat hij geen trainer is en de mensen daardoor moeilijker kan begeleiden. 
Misschien is het een optie dat Patrick ze als commissielid kan begeleiden? 
Hier zijn we nog niet uit en moeten we kijken wat we daaraan kunnen doen. 
 
Lucie zegt dat de les van Wendy nog altijd prima loopt op de apparatuur na.  
 
 
7. Rondvraag en sluiting 

 
      
     Er zijn verder geen vragen en Mariët bedankt alle aanwezigen nogmaals voor hun komst en sluit de 
     vergadering om 22.15 uur.  
     Ze nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar beneden in het Kulturhus. 

 
 
José Geerdink, secretaris 
JGeerdink@OBT.nl   
Tel: 074-2774917 
 
 
 
 

 


