
Notulen Vergadering  Bestuur van RKSV Margriet . 

 

Datum: maandag 23 maart 2020 

Aanwezig: Ge Wagemakers (voorzitter), Ron de Vries, Pascal van Druten, Niels Bijlhout, Gerard van 

der Kroon, Jan van Leest, Danielle Welten (notulist) 

 

We hebben deze vergadering via Microsoft Teams uitgevoerd. 

 

-1. Opening: door de Voorzitter.  

Heel ons land en bijna de hele wereld wordt hard getroffen door de Coronacrisis. Ons dagelijks leven 

staat volledig op zijn kop. Er zijn zorgen over de gezondheid, het werk, inkomen en onze toekomst.  

-Ge heeft het bestuur bevraagd hoe het met de bestuursleden gaat en wat wij ondervinden en zien in 

deze bijzondere tijd. 

 

-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:  

-Pascal heeft benoemd de post op te blijven halen 

 

-3. Notulen vorige vergadering: 17 Februari niet vastgelegd 

 - Aktiepunten uitgevoerd: 

-geen 

 

-4. Bestuurszaken: 

-Het bestuur heeft besproken over welke uitstraling we op dit moment willen hebben naar al onze 

leden. Waar we tegen aan lopen en prioriteiten gesteld in actuele actiepunten.  

-We willen rust in de vereniging met maatregelen. 

We zijn een solide vereniging zijn, ondanks dat er uitdagingen zijn nu een groot deel van de 

inkomsten wegvallen. Als bestuur zullen we betrokkenheid tonen bij onze leden in de wetenschap 

dat het een moeilijke tijd is. We hopen onze leden zo snel mogelijk weer terug te zien. De website is 

het centrale punt van informatieverstrekking en daarnaast sociale media en voor de teams de 

groepsapps.  

-Gerard: Het bestuur van Margriet voelt zich betrokken bij haar vrijwilligers. Er wordt afgesproken 

dat salarissen en vaste vrijwilligersvergoedingen worden door betaald. Ge en Gerard gaan met Leo in 

gesprek om de financiële zaken door te nemen en rapporteren dit tussentijds aan het bestuur.  

-Ge: opschorting huur en lasten; de regelingen moeten nog uitgewerkt worden en komen we op 

terug in de volgende vergadering 

-Ge: De contractverlengingen met het SEC nemen we nog geen besluit over.  

-Ge: Nieuw beleidsplan volgt; wordt aan gewerkt 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

We roepen al onze leden op om de website goed te lezen! 

 

Margriet is een vitale en gezonde vereniging zijn. We kunnen tegen een stootje en dat wil het 

bestuur ook zo houden. Na afkondiging van de maatregelen door de regering en daaropvolgende 

berichten van de KNVB is voor het bestuur duidelijk dat dit voetbalseizoen op amateurniveau niet 

meer gevoetbald zal worden. Geen wedstrijden, geen trainingen, geen toernooien. We hebben 

daarom als bestuur het volgende besloten: 

1. Het complex van Margriet is tot 1 juni a.s. volledig gesloten. Alleen Niels Bijlhout en Maurice 
Hommeles hebben toegang tot het complex. De velden mogen dus niet betreden worden. Daar 
wordt streng op toegezien door de politie en handhavers van de gemeente. Alleen Niels 
Bijlhout is bevoegd om anderen toe te laten. Niels is te bereiken via: bijlhout@hotmail.com 

2. Wij adviseren trainers/leiders om zo veel mogelijk binding te houden met de spelers. Dat kan 
via de groepsapp of andere online-verbindingen. Voor eventuele tips is Pascal van Druten het 
aanspreekpunt voor senioren: pascal.van.druten@rksvmargriet.nl. Bij de jeugd is dat Ron de 
Vries: ron.de.vries@rksvmargriet.nl 

3. Onze sponsors kunnen bij vragen contact opnemen met Gerard van der Kroon: 
gvanderkroon@xs4all.nl 

4. Contacten met instanties, de KNVB en andere externe contacten inzake de coronacrises en 
maatregelen lopen via Ge Wagemakers. Daarover zijn afspraken gemaakt met bijvoorbeeld de 
gemeente Oss en de KNVB. 

Met deze maatregelen hopen wij dat onze club door deze zware crisis te loodsen, maar we hebben 
er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken! Margriet zal hier sterker uit komen! 

DEZE MAATREGELINGEN WORDEN GECOMMUNICEERD OP DE WEBSITE VAN RKSV MARGRIET! 

 

-5. Jeugdzaken:  

-geen 

 

-6. TC Senioren:  

-geen 

 

-7.  Accommodatie: 

- Niels gaat met regelmaat ( 1 keer per week) het gesloten complex bezoeken en communiceert met 

het bestuur wat zijn bevindingen zijn zolang het complex gesloten is. 

-De alarm codes worden veranderd zodat alleen Niels en Maurice toegang kunnen verlenen tot het 

complex 

 

-8. Evenementen: 

-We hebben de evenementen kalender aangepast. 

 

-9. Kantinezaken:  

-De kantine is schoon. Er is gelet op hygiëne maatregelen en regelementen. Producten zijn bekeken 

op houdbaarheid en op orde gemaakt. 
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-10. Vrijwilligerszaken: 

-Welkom aan Jan van Leest!! 

-Jan is bezig in kaart te brengen d.m.v. het maken van een inventarisatielijst wie de vrijwilligers zijn 

en wie wat voor taak heeft.  

  

 

-11. Rondvraag: 

 -Contributie: Belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. Zeker in deze moeilijke tijden. We zijn in 

afwachting van het standpunt van de KNVB.  

 

 

-10. Sluiting en volgende vergadering en volgende data dinsdag 7 april 19.30 uur ONLINE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


