
Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet . 

 

Datum: maandag 08-04-2019 

Aanwezig: Ge Wagemakers (voorzitter), Ron de Vries, Pascal van Druten, Niels Bijlhout, Corne van 

Rossum, Gerard van der Kroon ,Danielle Welten (notulist) 

 

-1. Opening: door de Voorzitter.  

 

-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:  

-Margriet 8 heeft aangekondigd te stoppen met het ophalen van oud papier. Pascal gaat met hen in 

gesprek. 

 

-3. Notulen vorige vergadering 18-03-2019:  

-Ron vraagt verduidelijking rondom kennismakingsgesprek Ge met het SAP. Bestuur en SAP blijven 

met elkaar in gesprek over de samenwerking  

 - Aktiepunten uitgevoerd: 

-Contributie 2019-2020 is vastgesteld en in Mei communiceren naar de leden Allen 

-Kennismaking  hoofdtrainer 1e met SAP    Pascal/Gerard 

-Organiseren dat de vrijwilligers lid worden    Corne 

-Enquête organiseren en uitvoeren     Corne 

-Zoeken naar vrijwilligers voor beheer functie    Corne 

-Navraag contract energie/gas en licht      Gerard 

 

 

-4. Bestuurszaken: geen 

 

-5. Jeugdzaken:  

-SEC contract wordt gecontinueerd     Ron 

-Nieuwe leden/ ledenadministratie verwerkingsprocedure  Corne 

 

-6. TC Senioren:  

-G voetbal : Margriet zoekt samenwerking met de omliggende dorpsclubs om het G voetbal groter te 

maken. Pascal heeft hier de contacten. 

 

-7.  Accommodatie: 

-Niels zoekt uit wat de mogelijkheden zijn met ons systeem met camera beelden de 

voetbalwedstrijden te volgen (Niels)  

 

-8. Evenementen: 

-10 Mei Jubilarissen avond        Pascal 

-19 mei Business Meeting samen met SAP en Bestuur     Gerard 

-24 mei Kaderavond: organisatie        Pascal 

-30-31 Mei Oss Talenten Cup; vergunning??      Ron 

-Seizoen afsluitingen teams : teams de mogelijkheid geven het voetbal seizoen af te sluiten bij 

Margriet. Inhoudelijk vraagt dit om organisatie      Allen/ 



           Pascal 

-21/22/23 juni E kamp: verzoek E kamp te laten plaats vinden op veld 1 afgewezen. E kamp vindt  

plaats op de velden tegen over Margriet      Ron 

 

 

-9. Kantinezaken:  

-Klachten buurt: actieve rol bestuursleden en leiders teams aanspreken. Pascal zal de 

aanvoerders/leiders van de betreffende teams aanspreken. 

 

-10. Vrijwilligerszaken: geen 

 

-11. Rondvraag: 

-Pannaveld blijft open tijdens de wedstrijden 1e Margriet  Ron 

-Ge is naar de bijeenkomst Osse Voetbalverenigingen geweest. Binnen de gemeente wordt gekeken 

naar samenwerking voetbalteams. In Juni komt er een vervolg. 

 

 

-12. Sluiting en volgende vergadering: maandag 13 Mei 19.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


