
Notulen bestuursvergadering Margriet              19-10-2021 
Aanvang: 19.30 uur     
Notulant: Danielle Welten 
Aanwezig: Pascal van Druten, Jan van Leest, Michel Fleer, Gerard van der 

Kroon ,Piet de Jongh (voorzitter)  
Afwezig met kennisgeving: Ruud Pigmans 
Digitaal aanwezig: Leo Strik 
  

 Onderwerp 

  

1. Opening 
✓  

  

2. Mededelingen 
✓  

  

3. Notulen vergadering 27-09-2021 zijn goed gekeurd. 
✓  

  

4. Algemene zaken 
✓ Jubileum commissie ; het bestuur is geïnformeerd over de 

nog te georganiseerde activiteiten. De activiteiten worden 
bekend gemaakt op de website. 

✓ Datum ALV is vastgesteld op dinsdag 30 november 19.30u 
✓ Het bestuur heeft opnieuw gekeken naar het Corona 

protocol.  

• Door de week en op zaterdag worden alle bezoekers 
in de kantine gecontroleerd op het hebben van een 
QR code 

• Zondag worden de bezoekers aan de poort 
gecontroleerd op het hebben van een QR code. De 
bezoekers met een QR code krijgen een bandje 
zodat zij zich vrij kunnen bewegen op het sportpark.  
 

  

5. Jeugdcommissie (Michel Fleer) 
✓ Het bestuur heeft de wedstrijd organisatie besproken die 

door de week georganiseerd wordt. Er behoren meerdere 
actie punten nageleefd te worden zodat andere teams die 
bv trainen op hetzelfde veld geen hinder ondervinden dat 
er een wedstrijd plaats vindt.  

  

6. Technische commissie (Pascal van Druten) 
✓ Het bestuur is geïnformeerd over de vorderingen 

werkgroep opleidingen. De teams JO17-1 en JO19-1 worden 
actief begeleid in verbeterpunten. 



✓ Het bestuur is geïnformeerd dat de bezorgde ouders van 
JO19-1 een brief heeft gestuurd naar het bestuur. Het 
bestuur heeft zowel  de spelers als trainers gehoord. Er is 
een plan geschreven hoe te werken aan de verbeterpunten. 
Dit proces wordt gevolgd. 
 

  

7. Senioren commissie (Ruud Pigmans) 
✓ Feestvond senioren; datum nog onbekend maar volgt snel. 
✓ Er heeft een gesprek plaats gevonden met Ron Smits, 

trainer ZA1,  en 4 spelers. Ruud en Piet zijn dit gesprek 
aangegaan. Ron Smits krijgt de opdracht zijn licentie punten 
te gaan halen die nodig zijn om plaats te nemen op de bank.  
 

  

8. Financiën (Leo Strik) 
✓ Het bestuur heeft gesproken over wat te doen met oude 

contributie en strafzaken. Het bestuur heeft afgesproken 
actief de leden te benaderen om als nog over te gaan tot 
betaling/betalingsafspraak. Geen contributie betalen is niet 
voetballen binnen onze vereniging. 

✓ Het bestuur is geïnformeerd over het Jaar verslag 
2020/2021 en er is een toelichting  gegeven in jaarrekening/ 
kascommissie.  

✓ Het bestuur is geïnformeerd over de begroting 2021/2022. 
Tevens is de begroting 2021/2022 door genomen. 
Afgesproken is dat de opleidingsvergoedingen ten goede 
komt aan de jeugdopleiding. 
 

  

9. Sponsoring/website  (Gerard van der Kroon) 
✓  

  

10. Kantine (Gerard van der Kroon) 
✓ Het bestuur heeft afgesproken dat er een aangepaste 

vacature uitgezet gaat worden voor kantine beheerder. Hoe 
de werving zal gaan lopen wordt nog onderzocht.  

✓ De kantine beheerder zal in dienst worden genomen door 
Margriet. 

  

11.  Vrijwilligers commissie (Jan van Leest) 
✓ Zaterdag dienst; er is een rooster gemaakt tot de winterstop. 
✓ Scheidsrechter commissie; op 2 november 2021 wordt er een 

opfris cursus georganiseerd voor scheidsrechters maar ook voor 
trainers en coachen. 



 
 
 
 

 
 
 
Volgende vergadering dinsdag 9 november 19.30 uur 

✓ Het bestuur wordt geïnformeerd over het SEC/vrijwilligers 
meeting. Het SEC wordt uitgenodigd de volgende vergadering van 
9 november een presentatie te houden. 

  


