
Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet . 

 

Datum: maandag 02.06.2020 20.00 uur bij Danielle 

Aanwezig: Ron de Vries, Pascal van Druten, Niels Bijlhout, Gerard van der Kroon (waarnemend  

voorzitter), Jan van Leest, Danielle Welten (notulist) Afwezig: Ge Wagemakers 

 

-1. Opening: door de waarnemend voorzitter.  

 

-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:  

 

-3. Notulen vorige vergadering: Notulen 18.05.2020 zijn goedgekeurd  

 - Aktiepunten uitgevoerd: 

 

-4. Bestuurszaken: 

-Financieel overzicht van Margriet loopt voorspoedig en alles is kloppend. We blijven dit nauwlettend 

volgen. 

-Er wordt positief gereageerd op de morele berichtgeving van Ron over de nog te betalen 

achterstallige contributie. Het uitstaande bedrag wordt kleiner en we blijven de leden herinneren 

aan het als nog betalen van de contributie.  

-Er is uitgedragen aan de leiders/trainers van alle Margriet teams of de voetballende leden willen 

blijven voetballen. Dit is van belang om de nieuwe teamindelingen zo goed mogelijk te kunnen 

maken zodat we niet voor verassingen komen te staan als het voetbal seizoen gaat starten. De 

intentie  is om ze snel mogelijk alle teamindelingen bekend te maken. Dit blijft afhankelijk van alle 

informatie die we krijgen van de leiders/trainers uit de desbetreffende teams. 

-Vrijdag 3 juli voltrekken zich de laatste trainingen van dit bijzondere voetbalseizoen. Het clubhuis en 

terrein gaan dicht tot na de zomer. We blijven in afwachting van de nog te nemen besluiten van het 

kabinet betrekking op de RIVM maatregelen COVID-19. Pascal verzorgd de berichtgeving op de 

Margriet website. 

-Blinq kan starten na 1 juli. Pascal informeert Blinq met de passende RIVM afspraken. 

-Onze eigen mensen voor onderhoud en reparatie kunnen ook weer naar binnen onder nader 

af te spreken regels. 

 
-5. Jeugdzaken:  

-De 2e fase is gestart en de teams kunnen 2 keer in de week gaan trainen volgens de op maat 

gemaakte schema’s van de trainingsvelden. Tevens zijn er geen beperkingen opgelegd voor teams 

van 13-18 jaar. 

 

-6. TC Senioren:  

-geen 

 

-7.  Accommodatie: 

-geen 

 

-8. Evenementen: 
- uitgesteld tot nader order. 



 

 

-9. Kantinezaken:  

- kantinebeheerder; Er staat een gesprek gepland op vrijdag 5 juni met een nieuwe mogelijke 

kandidaat die vanuit de gemeente is voorgedragen.   

-Er is opnieuw gekeken naar de bevoorrading van de kantine. De producten met een beperkte 

einddatum worden overgedragen aan de voedsel bank. 

 

-10. Vrijwilligerszaken: 

-Evalueren enquête vrijwilligers; Jan heeft de evaluatie enquête toegelicht. We gaan deze evaluatie 

koppelen aan de notulen van de ALV 2019 

-Het bestuur heeft een mooie attentie bedacht voor alle gewaardeerde vrijwilligers. Binnenkort 

kunnen de vrijwilligers deze, volgens nog te plannen data, komen ophalen op het terrein van 

Margriet. Het bestuur zal de attentie uitreiken. 

 

-11. Rondvraag: 

-geen 

 

-10. Sluiting en volgende vergadering dinsdag 23 juni 20 uur  

 

 
 
 
 
 


