
Notulen bestuursvergadering Margriet              18-10-2022 
Aanvang: 19.30 uur    
Notulant: Danielle Welten 
Aanwezig: Leo Strik, Michel Fleer, Jan van Leest, Ruud Pigmans, en Piet de 

Jongh (voorzitter) 
Afwezig:           Pascal van Druten 
 
  

 Onderwerp 

  

1. Opening 
✓  

  

2. Mededelingen 
✓ Leo deelt mede dat er offertes opgevraagd zijn voor het 

vervangen van de vloer entree hal. Het bestuur geeft 
toestemming de vloer te gaan vervangen. 

✓ Piet deelt mede de laatste stand van zaken betreft aanleg 
kunstgrasveld. Het bestuur blijft zich verbazen over de gang 
van zaken en denkt er over om andere stappen te onder 
nemen om dit onderwerp onder de aandacht te houden 

✓  

  

3. Notulen vergadering 27-09-2022 zijn goed gekeurd. 
✓  

  

4. Algemene zaken 
✓ Mollen hebben de rand van veld 4 gevonden. De mols 

hopen worden in de gaten gehouden en plat gemaakt zodat 
de wedstrijden en trainingen veilig door kunnen gaan. 

✓ Jan informeert het bestuur over de brainstorm avond vanuit 
het SEC georganiseerd. Er komt een vervolg avond. 

✓ Jan informeert het bestuur dat de website mogelijk anders 
wordt beheerd en ingevuld. Dit punt laten we terug komen 
in de volgende vergadering. 

  

5. Jeugdcommissie (Michel Fleer) 
✓ geen 

  

6. Technische commissie (Pascal van Druten) 
✓ geen 

  

7. Seniorencommissie (Ruud Pigmans) 
✓ Ruud informeert het bestuur over de nog niet behaalde 

spelregelbewijzen. Voorstel is om het invullen van de 
spelregelbewijzen te centraliseren. 



 
 
 
 

 

 

Volgende vergadering 1 november 19.30u 

✓ Ruud informeert het bestuur over de leden die nog geen 
vrijwilligers lid zijn en wel vrijwilliger zijn. Ruud gaat hier 
actief achteraan. 

  

8. Financiën (Leo Strik) 
✓ Leo informeert het bestuur dat de jeugdsubsidie is 

aangevraagd 
✓ Leo informeert het bestuur en bestuur neemt de 

jaarrekening door als voorbereiding ALV. 
✓ Leo informeert het bestuur en bestuur neemt begroting 

door als voorbereiding ALV. 
✓ Er komt een vermelding data op de website wanneer inzage 

jaarrekening voor leden is in de bestuurskamer.  

  

9. Sponsoring/website   

 ✓ geen 

10. Kantine  
✓ geen 

  

11.  Vrijwilligers commissie (Jan van Leest) 
✓ Jan informeert de gang van zaken omtrent de zaterdag dienst. De 

zaterdag dienst wordt goed ontvangen binnen de vereniging.  

  

12. Accommodatie beheer  
✓ geen 

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   


