
Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet . 

 

Datum: maandag 13-05-2019 

Aanwezig: Ge Wagemakers (voorzitter), Pascal van Druten, Niels Bijlhout, Corne van Rossum 

(notulist) 

Afwezig: Ron de Vries, Gerard van der Kroon en Danielle Welten 

 

-1. Opening: door de Voorzitter.  

 

-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:  

 

Oud papier – André Pigmans 

André heeft aangegeven mogelijk te stoppen met het ophalen van oud papier. Tijdens gesprek gaf hij 

aan het nog wel te willen organiseren, maar vraagt het bestuur om vrijwilligers te werven. 

Overeengekomen dat André actief blijft als coördinator “oud papier” 

 

Cijfers 1e kwartaal 2019 – Leo Strik 

-In grote lijnen voldoen de cijfers aan de verwachtingen. Geen grote tegenvallers. 

 

Doeltjes problematiek - Corne van Rossum 

Er zijn helaas geen mogelijkheden op het park. Gevolg kennen we allemaal. Doeltjes worden overal 

neergezet. Niels gaat nog een keer de mogelijkheden onderzoeken. Actie Niels. 

 

-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 8-4-2019 zijn vastgesteld. 

 

-4. Bestuurszaken: 

-Is er interesse in positief/pedagogisch coachen onder leiding van Suze Roelofs (Ge)? Ja. Contact Ron. 

 

-Het bestuur heeft de volgende contributiegelden vastgesteld voor seizoen 2019/2020: 

Mini’s    25 euro 

JO08    135 euro 

JO09    145 euro 

JO10    155 euro 

JO11    155 euro 

JO12    160 euro 

JO13    160 euro 

Junioren   185 euro 

Senioren   215 euro 

Steunend lid   50 euro 

Walking Football  50 euro 

Vrijwilligers   gratis 

 

  



-5. Jeugdzaken 

Niet besproken. 

 

-6. TC Senioren 

Gert-Jan stopt als leider van Margriet 1.  

 

-7. Accommodatie. 

-Reserve stoelen besteld voor de tribune, want de leverancier stopt met deze zitjes.  

-Onderhoud pand gaat vooruit. 

-Jan Middel stopt met schoonmaken op maandag.  

-Speeltuin gaat helaas niet door. Mag niet volgens geldende afspraken bij het bouwen van de nieuwe 

accommodatie. 

-In plaats hiervan zal het geld worden besteedt aan 4 kwebbel-tafels/picknick-tafels voor op het 

terras en koeling en zonwering voor de keuken. 

 

-8. Evenementen: 

Evenementenkalender doorgenomen. 

 

-9. Kantinezaken:  

Met Pasen achtereenvolgens keepersdag, wedstrijd, toernooi. Tussentijds niet/nauwelijks 

schoongemaakt. Schoonmaak moet echt beter. Bij bardienst draaien hoort ook het schoonmaken.  

Actie bestuur: bespreken volgende vergadering met Gerard. Bij het organiseren van een feest/ 

activiteit hoort ook (het organiseren van) schoonmaak. Keuken en bar moeten brandschoon zijn.  

 

-10. Vrijwilligerszaken: 

Vrijwilliger van het jaar. Vrijwilliger van het jaar 2018 wordt: Gerard van den Berg 

 

-11. Rondvraag: 

Niets. 

 

-10. Sluiting en volgende vergadering 

Maandag 3 juni 19:30u. 


