
Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet . 

 

Datum: maandag 10.08.2020 20.00 uur  

Aanwezig: Pascal van Druten, Gerard van der Kroon (waarnemend voorzitter), Jan van Leest, Danielle 

Welten (notulist) Afwezig met kennisgeving: Ron de Vries 

 

-1. Opening: door de waarnemend voorzitter.  

 

-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:  

 

-3. Notulen vorige vergadering: Notulen 22.06.2020 zijn goedgekeurd. 

 - Aktiepunten uitgevoerd: 

-geen 

-4. Bestuurszaken: 

-Financieel overzicht van Margriet tot 31 juli 2020 is kloppend. We blijven dit nauwlettend volgen.  

-We vragen Leo Strik een overzicht te maken van de achterstallige contributie van leden en gaan hier 

opnieuw mee aan de slag. Wordt de achterstallige contributie niet betaald, betekend dit dat er in 

principe niet gevoetbald mag worden binnen onze vereniging en zullen de leiders/trainers van de 

desbetreffende leden op de hoogte worden gesteld. 

-Er is een kandidaat die een deel van de taken van Leo strik zou kunnen gaan over nemen. Het 

betreft ledenadministratie/contributie inning. Het bestuur gaat met de kandidaat in gesprek. 

-Het bestuur vindt het belangrijk een sociale kalender op de website te tonen waarin wordt vermeld 

dat het bestuur bijvoorbeeld alle leden een fijne start van het nieuwe seizoen wenst. Tevens kunnen 

er passende boodschappen uitgedragen worden. 

-Het bestuur heeft kennisgenomen van de vacatures trainers onderbouw en zullen nauwlettend 

volgen dat de vacatures worden ingevuld zodat de desbetreffende teams kunnen gaan trainen.  

-We starten het nieuwe seizoen en zullen nauwlettend het corona nieuws en maatregelen volgen. 

We zullen bij elke ingang handgel plaatsen, er worden o.a. 1,5 meter afstand stickers gebruikt om 

iedereen te blijven attenderen op de maatregelen. We zullen tevens op de beeldschermen de corona 

maatregelen blijven herhalen zodat onze leden en gasten alert blijven zich aan de maatregelen te 

houden.  

-Blinq krijgt de opdracht alle doelen op zijn plek te gaan zetten. De doelen worden bestickerd met 

nummers zodat de juiste doelen op het juiste voetbalvelden terecht komen. 

-Pascal heeft toelichting gegeven op het nieuwe trainingsschema dat van start gaat. Het 

trainingsschema staat op de website vermeld. 

 
-5. Jeugdzaken:  

-geen 

 

-6. TC Senioren:  

-geen 

 

-7.  Accommodatie: 

-We nodigen Maurice Hommeles uit voor de volgende vergadering.  

 



-8. Evenementen: 
- De evenementen tot en met December 2020 worden op de website geplaatst.  

 

-9. Kantinezaken:  

-Vacature kantine beheerder staat open 

 

-10. Vrijwilligerszaken: 

-We hebben 98 Margriet cadeautjes mogen uitdelen naar onze leden. Tevens zijn de cadeautjes goed 

ontvangen. 

 

-11. Rondvraag: 

-geen 

 

-10. Sluiting en volgende vergadering maandag 24 augustus 19.30 uur.  

 

Het bestuur wenst iedereen een goed startend seizoen. 

 

 
 
 
 
 
 


