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Notulen van de Trainersvergadering gehouden in de vergaderruimte van het Kulturhus op 7 oktober 2013. 
 
 
Aanwezig: Mariët ten Donkelaar (voorzitter), Linda Walinga, Jos Gelink, Jelte Meijer, Josien van Ravensberg, 
José Geerdink, Margo Oude Griep, Frits Markerink, Richard Bruins, Patrick van der Tuin, Mark Fokkens, 
Jessica Fahrendorf, Peter Punt, Peter Broekhuis, Carla Weghorst , Lucie Bruins, Carol Visscher, Hans 
Brunink, Etiënne Richardson, René Mikkers, Jeroen Rohaan, Bennie Stuivenberg, Monique Lomans. 
 
Afwezig met kennisgeving: Paula van Orsel, Jannie Zengerink, Wendy van de Meulen, Joke Wegman, 
Rachel Bomas, Sumei Chang, Wim Michiel. 
 
Afwezig: Martijn Wijgman, Alide Harwig, Rinus van Dijk. 
 
 
1. Opening 
Mariët opent de vergadering om 20.00 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
 
2. Notulen trainersvergadering 4 maart 2013 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen bestuur  
a. Als eerste praten we over de gemiste kans betreffende de actie van het winkelcentrum.  

Wij zijn namelijk niet benaderd en op het moment dat we daar achter kwamen is José gelijk naar 
verschillende winkeliers waaronder Patrick de kaasboer, Jeroen van de fietsenhandel en de voorzitter 
van de winkeliersvereniging Birgit van Garling van Pearle geweest en deze heeft uitgezocht hoe dit kon 
gebeuren. Het bureau dat de verenigingen heeft aangeschreven heeft ons niet op internet gevonden ( 
wat bijna niet mogelijk is )en daarom zitten wij er niet bij. José heeft wel aangegeven dat het voor de 
winkeliersvereniging ook een gemiste kans is aangezien wij de vereniging zijn die de grootste laag van 
de bevolking van de Hasseler Es vertegenwoordigd. Wij hebben van peutergym tot seniorengym. 
Ook verschillende trainers, commissieleden en andere bestuursleden hebben geklaagd en hoe meer 
hoe beter, hopelijk vergeten ze ons dan niet bij een eventuele toekomstige actie.  

b. Wij willen graag een nieuw boekhoudprogramma omdat met het huidige het niet mogelijk is om vanaf 
januari op een goede manier de incasso’s te innen, dit in verband met de nieuwe iban/bic codes die dan 
nodig zijn voor het betalingsverkeer. Josien gaat dit uitzoeken en zoekt een programma dat dan tevens 
goed met de ledenadministratie te koppelen is. Linda werkt nu nog met dos en dit is een programma uit 
de oertijd. De contributieverhoging is daarom even uitgesteld omdat Josien anders elke incasso 
handmatig moest aanpassen, het wordt nu waarschijnlijk met en a twee maanden uitgesteld. 
De Twente Buzzards werken met All United en we kijken of dit ook voor ons een alternatief is. 

c. De sleutels van de nieuwe kasten zijn door Jos aan iedereen uitgereikt. De sleutels van kast 1,2 en 4 zijn 
dezelfde sleutel. Er zijn nog enige vragen over de tweede kastdeur en Jos gaat dit regelen. 

d. De sponsoren die dat wilden worden nu vermeld op de site, Slagerij Pots wil dit niet. 
 
 

4. Toernooidata 
Basketbal: Dit wordt de laatste donderdag van november 28 november, het begint om 19.00 uur en Patrick 

en Jessica hebben aan twee zaaldelen voldoende zodat Margo gewoon in het achterste deel les 
kan geven. 

Volleybal: Dit wordt donderdag 16 januari 2014 en begint om 19.00 uur 
Badminton: Dit wordt samen met de woensdag gedaan en wordt door Mark, Martin en Richard op 

donderdag 30 januari gepland. Dit toernooi begint ook om 19.00 uur 
 
5. Inventarisatie begindatum van het trainerschap en van de commissieleden. 
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Zie bijlage 
 

6. Vragenrondje trainers 
Rene vindt dat het span en ophanggedeelte van de volleybalnetten te zwaar zijn, Jeroen is het hier niet mee 
eens en zegt dat het op scholen ook zo is. Verder is het wel in orde en vernieuwd. 
Ook valt het hem op dat wij als WRSH in het wijkkrantje op de laatste pagina staan. Jelte heeft hier al 
verschillende keren contact over gehad om hier over te klagen en te bespreken dat wij ook als sport met de 
locatie vermeld willen worden maar helaas is dat ook dit jaar weer mislukt. Wordt vervolgd en we hopen dat 
het volgend jaar wel lukt. 
 
Richard heeft eind vorig jaar er 5 nieuwe leden bij gekregen, 4 dames en een heer. Wel geeft hij aan dat er 
echt veel lampen kapot zijn in de sporthal. Als het goed is worden ze in de herfstvakantie vervangen. 
 
Margo heeft een extra geluidsset gekregen. De frequentie mag vanaf volgend jaar niet meer maar als het 
echt verboden wordt dan zien we dat dan wel weer.  
Met het aantal leden gaat het langzaam aan beter. Ze vermeldt dat de analoge klok stilstaat en Jos geeft dit 
door. 
Ze vraagt aan Bennie of haar zoon Niels bij hem een stage mag lopen en Bennie vindt dit prima. 
 
Lucie geeft aan dat de les van Wendy rond negen uur erg rommelig is. De mensen die tot 21.00 uur willen 
sporten gaan dan in een tijdsbestek van 10 minuten weg en vinden het ook niet fijn om tijdens het intensieve 
gedeelte weg te gaan. José neemt dit op met Wendy en vraagt of er een andere invulling van het laatste 
kwartier mogelijk is. We moeten rekening houden met alle sporters want er zijn al signalen dat het voor 
sommige dames gewoon te laat wordt om tot 21.30 door te gaan. 
 
Bennie’s les loopt prima, hij heeft ongeveer 20 kinderen in zijn les. Wel heeft de gemeente het idee om de 
dinsdag les te verplaatsen naar de maandag of de woensdag, dit in verband met het verhuren van de hele 
zaal op dinsdag aan een andere partij. Wij zijn het hier niet mee eens omdat verplaatsen nooit goed is voor 
het ledenaantal. Wij als bestuur proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de vergadering hierover met de 
wethouder op maandag 28 oktober om 19.30. Jos, José en Jelte gaan er in elk geval heen. 
 
Carla heeft geen bijzonderheden te melden. 
 
Hans Brunink vraagt aandacht voor het overlijden van Berry van Limbeek en vraagt hoe wij hier als 
bestuur/WRSH mee omgaan. Mariët zegt dat we hier geen protocol voor hebben maar dat we bezig zijn dit te 
ontwikkelen. We hebben dit in de bestuursvergadering ook al besproken. 
Als er iets gebeurd zoals ernstige ziekte of overlijden vragen we de trainers dit aan ons te melden zodat we 
dan gezamenlijk kunnen beslissen wat we moeten doen. 
Ons voorstel is dat we bij ziekte €10,00 doen en bij overlijden €15.00 maar dit is dan ook weer afhankelijk 
van de situatie. 
We horen nu ook dat Hanny Assink van de Eduard Verkadestraat 60 7558 TG in Hengelo ernstig ziek is. Zij 
is een lid van de badminton. Daar moeten we ook actie in ondernemen. 
 
De basketbal loopt goed, Patrick is tevreden over het aantal leden. En de communicatie met Margo over 
begin en eindtijden gaat ook prima. 
 
Peter Broekhuis van de conditietraining is ook tevreden. Hij haalt het aanmeldingsformulier van de website 
omdat het exemplaar in het Kulturhus niet de goede bedragen vermeldt. Hans Brunink gaat de goede versie 
kopiëren en legt deze dan in het Kulturhus. 
De goaltjes die Jos en Peter wilden blijven een optie. 
 
Jeroen en Carrol hebben ook geen bijzonderheden. 
 
Mark en Martin van de donderdag badminton hebben ongeveer 20 leden en het loopt dus goed. 
 
7. Sluiting  
Mariët bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering op 21.00 uur. Er staat voor iedereen een drankje bij 
de bar klaar. 
 
José Geerdink, secretaris 
JGeerdink@OBT.nl   
Tel: 074-2774917 
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Mariët te Donkelaar 20-04-1998 
Linda Walinga 20-04-1998 
Jelte Meijer 01-09-1998 
Jos Gelink 26-01-1987 
José Geerdink 01-08-2005 
Josien van Ravensberg 20-02-2006 
Joke Wegdam  
Alide Harwig  
Jannie Zengerink  
Sumei Chang  
Bennie Stuivenberg September1994 
Rinus van Dijk  
Martin Wijgman September 2010 
Mark Fokkens September 2010 
Rene Mikkers September 1985 
Carla Weghorst September 2008 
Monique Loomans  
Margo Oude Griep September 1995 
Paula van Orssel September 1983 
Patrick van de Tuin September 2008 
Jessica Fahrendorff September 2008 
Jeroen Rohaan September 2007 
Hans Bruinink September 2005 
Petere Punt September 2005 
Peter Broekhuizen September 2009 
Ettiene Richardson September 1984 
Carrol Visscher September 1979 
Wendy van der Meulen  
Lucie Bruins September 1983 
Richard Bruins September 2003 
Wim Michiel  
Rachel Bomas  
Frits Markerink  
 


