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Notulen van de Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het Kulturhus op 10 maart 2014. 
 
 
Aanwezig: Mariët ten Donkelaar (voorzitter), Linda Walinga, Jos Gelink, Jelte Meijer, Josien van Ravensberg, 
José Geerdink, Margo Oude Griep, Carla Weghorst, Sumei Chang, Frits Markerink, Lucie Bruins, Richard 
Bruins, Alide Harwig, Hans Brunink, Monique Lomans, Etienne Richardson, Jessica Fahrendorf, Peter Punt, 
Peter Broekhuis, Bennie Stuivenberg. 
 
Afwezig met kennisgeving: Paula van Orsel, Janny Zengerink, Carol Visscher, Patrick van der Tuin, Wendy 
van de Meulen, Mark Fokkens, Joke Wegman, Jeroen Rohaan, Wim Michel, Rachel Bomas. 
 
Afwezig: Martijn Wijgman, René Mikkers, Rinus van Dijk. 
 
 
 
1. Opening 
Mariët opent de vergadering om 20.30 uur en bedankt de aanwezigen wederom voor hun komst. 
 
 
2. Notulen trainersvergadering 7 oktober 2013 

De notulen zijn goedgekeurd, met de aantekening van Linda dat punt 3d niet slagerij Pots was maar 
groenteman Weegink die niet vermeldt wil woorden op de website. 

 
3. Mededelingen bestuur  
a. We willen toch nog een keer verzoeken om de presentielijsten beter bij te houden en op tijd in te sturen 

of mailen aan Linda. Als deze niet goed zijn is er voor ons geen controle of de mensen op de lijst ook 
betalende leden zijn. Ook kunnen we dan bij afwezigheid of ziekte van een trainer niet de leden bereiken 
leden die informatie moeten hebben over de afwezigheid. 

b. Linda mailt een ledenlijst naar alle trainers met daarop een apart veld om het mailadres op te zetten. 
Deze is handig om de mensen te bereiken in het geval dat het bestuur mededelingen aan de leden moet 
doen. 

c. De feestavond wordt na tellen van beschikbaarheid vastgesteld op 16 mei. We verzoeken iedereen om 
na te denken wat een leuk idee is om te doen wel rekening houdende met een budget van ongeveer 
maximaal 30 euro. SVP ideeën voor 1 april mailen naar José.  
. 
 
 

4. Toernooidata 
Allereerst de mededeling van Margo dat het verplaatsen naar het andere zaalgedeelte met het 
basketbaltoernooi afgelopen jaar goed is bevallen.  
 

      Basketbal:    Jessica gaat met Patrick overleggen over de datum en of ze de hele zaal nodig hebben. 
als dat zo is valt Margo uit en anders gaat ze in het achterste deel weer les geven 

Volleybal: Dit wordt 15 januari en ze beginnen om 19.00 uur met 2/3e zaaldeel en vanaf 20.00 uur de hele 
zaal. G SPORT valt uit  

      Badminton: Dit wordt de vierde donderdag van de maand januari 22 januari 2014.  
                          Ze beginnen om 20.00 uur met 1/3e zaaldeel. 

                     Dit wordt samen met de woensdag gedaan en wordt door Mark, Martin en Richard en Frits.  
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4. Vragenrondje trainers 
Hans Brunink vraagt nogmaals aandacht voor de klinkende munt actie van vorig jaar. Het bestuur antwoordt 
hierop dat er niets meer is wat we kunnen doen en dat we het bij de winkeliers en winkeliersvereniging onder 
de aandacht hebben gebracht. 
Als iemand wat hoort over een nieuwe actie meldt het dan aan het bestuur. 
Ook vraagt Hans aandacht voor de klep van de volleybalkast en Etienne antwoordt hierop dat hij er zorg voor 
draagt dat het voor elkaar komt. 
 
Richard vraagt naar een nieuwe lijst en Linda antwoordt dat als Richard zijn lijst mailt met de namen van de 
nieuwe leden zij de lijst aanpast en hem een nieuwe mailt. 
 
Margo heeft uitsluitsel wat het probleem van haar installatie is en dat is de pitchknop. Rene heeft deze knop 
op de kop getikt maar nog geen tijd gevonden om het te repareren, hopelijk gebeurt dit op korte termijn. 
Ook vraagt ze aandacht voor het feit dat de gordijnen laatst een keer te vroeg omhoog gingen, svp de 
afspraak handhaven van 20.05 uur. 
 
 
Bennie’s les loopt prima, hij heeft ongeveer 20 kinderen in zijn les. Helaas voor hem gaat het niet goed met 
zijn heup en volgt er 27 maart een operatie met een donorbot. De herstelperiode kan wel twee maanden 
duren maar gelukkig wil Carrol het deze tijd overnemen met Niels (de zoon van Margo) als hulp. Niels doet 
het erg goed en zal dan ook als commissielid benoemd worden. 
 
Carla heeft geen bijzonderheden te melden. 
 
De basketbal loopt goed, en op de vraag van Jessica over de betaling van de ballen zegt Josien dat het geld 
20 december 2013 op de rekening van Patrick is geboekt.  
 
Peter Broekhuis van de conditietraining is ook tevreden.  
 
De Tai Chi van Sumei loopt ook prima, er zijn ongeveer dertien leden. 
 
Joke van de FIT + is tijdelijk wegens rugklachten niet beschikbaar. Haar les wordt waargenomen door Marja 
Garrelds   en is tijdelijk verplaats naar de donderdagmorgen van 11.15 tot 12.15 uur. Het loopt prima en 
iedereen is tevreden met deze regeling. 
De ledenstop is eraf. 
  
 
5. Sluiting  
Mariët bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering op 21.15 uur. Er staat voor iedereen een drankje en 
een hapje bij de bar klaar, speciaal voor Peter Punt omdat hij jarig is van harte gefeliciteerd. 
 
José Geerdink, secretaris 
JGeerdink@OBT.nl   
Tel: 074-2774917 
 
 
 
 
 


