
Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet . 

 

Datum: maandag 14.09.2020 20.00 uur  

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

met kennisgeving: Danielle Welten (ziek), Ron de Vries. 

 

-1. Opening: door de waarnemend voorzitter.  

 

-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:  

 

-3. Notulen vorige vergadering: Notulen 24.08 zijn goedgekeurd.  

 - Aktiepunten uitgevoerd: 

 

-4. Bestuurszaken: 

-David Brukx heeft ledenadministratie/contributie inning definitief overgenomen van Leo Strik en 

wordt/is door hem ondertussen ingewerkt. 

-Alle eerder genomen maatregelen betreffende de corona op het complex lopen goed. Alleen 

afgelopen zaterdag bij het 1e elftal is het aantal mensen voor de kantine en op de tribune 

een probleem. Wij moeten hier alsnog extra maatregelen nemen en de mensen aansporen om de 

afstand van 1,5 meter aan te houden.   

-Pascal neemt laatste actie vanwege achterstallige contributie volgens het laatste lijstje van Leo. Wie 

niet heeft betaald mag niet spelen. 

-Financieel overzicht van Leo is aan iedereen gestuurd en zaken zijn onder controle. Gemeente heeft 

schriftelijk geïnformeerd dat 3,5 maand huurpenningen wordt kwijtgescholden. 

Wij krijgen hiervoor creditnota’s. 

-Rabo clubkas aangemeld door Pascal. 

-ALV 9 november volgende vergadering bespreken. 

-Contract met AVEM Kinderopvang is getekend. Gaat beginnen op 19 oktober op maandag, dinsdag 

en donderdag. Coördinatie en afstemming door Gerard  

-Kubota terreintrekker besloten om te repareren. 1,5 jaar geleden aangeschaft. Afschrijving is rond 

euro 2000,- per jaar+ daarbij kleine kosten zoals diesel etc. En klein onderhoud. Tot nu toe is  

geen reparatie en onderhoud gepleegd, waardoor het probleem is ontstaan. Uitbesteden kost tussen 

7500,- en 10.000,- per jaar. Onderhoudsplan wordt afgesproken. 

 

-5. Jeugdzaken:  

-Try-outs met SEC begint 29/10 en is verder geregeld. (Pascal)  

-Planning van kleedkamers loopt naar tevredenheid. Dit wordt aangestuurd en geregeld door Jan en 

Pascal. 

 

-6. TC Senioren:  

-JO naar 19 naar volgende vergadering 

 

7.  Accommodatie:  

-Maurice Hommeles heeft sleutelplan aangepast en acties zijn genomen. 



-Discussie met Schrijvers over uitstaande reparaties en oude facturen. Voor 01.11.2020 besluiten of 

wij ermee verder willen per 1 januari. 

 

-8. Evenementen: 
- 75 jarig bestaan van Margriet nogmaals bespreken volgende vergadering. 

 

-9. Kantinezaken:  

-Bijeenkomst gehad met kantinemedewerkers op 26 augustus. Regels en procedures besproken. 

Schema voor openen en sluiten gemaakt. Margret doet de planning. 

 Inkoop voorlopig GvdK/Margret en Leo. 

 

-10. Vrijwilligerszaken: 

-Gerard en Jan gaan het gesprek aan met SEC. Afspraak op 21.10.2020 met Hans Willemse 

 

-11. Rondvraag: 

-Gerard: diverse mensen hebben zich aangemeld om Hall of Fame te maken in de hal. Een voorstel 

uitzoeken en voorleggen aan het Bestuur.  

-Jan: Cornervlaggen en grensrechtervlaggen zien er slecht uit. Aanpassen en actie door Pascal. 

 

-10. Sluiting en volgende vergadering 28.09.2020 21.00 uur online 

 

 
 
 
 
 
 


