
Notulen bestuursvergadering Margriet              27-09-2022 
Aanvang: 19.30 uur    
Notulant: Danielle Welten 
Aanwezig: Leo Strik, Michel Fleer, Jan van Leest, Ruud Pigmans, Pascal van 

Druten en Piet de Jongh (voorzitter) 
 
  

 Onderwerp 
  
1. Opening 

  
  
2. Mededelingen 

 Piet heeft de wethouder uitgenodigd aan te sluiten bij een 
vergadering van 19 oktober aanstaande. De vergadering zal 
gaan over de toekomst Sportpark Amstelhoeve samen met 
Leo, Wanderers Cricket Club en Tafeltennis vereniging 
Return. 

  
3. Notulen vergadering 06-09-2022 zijn goed gekeurd. 

  
  
4. Algemene zaken 

 Datum brainstorm avond georganiseerd vanuit het SEC is       
6 oktober 19.30u. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

 Leo informeert het bestuur dat er vanuit veilig sportklimaat 
scherpere voorwaarden zijn gekomen zoals verplicht VOG 
verklaring voor vrijwilligers per 1 januari 2025. Binnen onze 
vereniging gaan we starten de vrijwilligers uit te nodigen een 
VOG verklaring aan te vragen. De jeugdafdeling gebruiken we 
als startpunt.  

  
5. Jeugdcommissie (Michel Fleer) 

 Michel informeert het bestuur dat er uitdagingen liggen  in de 
teams JO17/JO16/JO14 . De teams zijn mager gevuld met 
spelers. Dat betekend dat de teams meer moeten gaan 
samen werken in de vorm van spelers uitlenen aan elkaar en 
dat de wedstrijden, zover dat kan, niet tegelijkertijd gespeeld 
dienen te worden. 

 Michel vraagt akkoord voor de organisatie eindtoernooi 
meiden teams 10 juni 2023. Bestuur geeft akkoord. 

  
6. Technische commissie (Pascal van Druten) 

 geen 
  
7. Seniorencommissie (Ruud Pigmans) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Volgende bestuursvergadering dinsdag 18 oktober 2022. 

 

 

 Ruud informeert het bestuur dat hij informatie boekjes heeft 
gemaakt voor de jeugd en senioren afdelingen. In deze 
boekjes staan alle informatie die een team nodig heeft om te 
kunnen voetballen binnen onze vereniging. Inmiddels zijn de 
boekjes verspreid binnen de afdelingen. 

  
8. Financiën (Leo Strik) 

 Financiering selectie (sponsor); de sponsorcommissie is hier 
druk doende mee. 

  
9. Sponsoring/website   
  Er zijn gesprekken gaande om sponsoren te werven volgens 

sponsorplan die Loek Wenting heeft geïnitieerd. 
10. Kantine  

 Het bestuur heeft het Desperado feest van afgelopen 24 
september geëvalueerd. Het bestuur is akkoord gegaan met 
de organisatie, het plan van de Desperado Avond. Echter zijn 
er meer mensen geweest dan verwacht waaronder 
meerderheid geen leden van Margriet waardoor er geen 
grip/overzicht was over afrekenen drank en orde handhaving.  

 Er worden posters gemaakt met als  inhoud werving kantine 
beheerder om nog meer duidelijk te maken aan de leden dat 
we hier naarstig naar op zoek zijn. Het probleem van het 
hebben van geen kantine beheerder is zeer schrijnend. Het 
bestuur heeft er veel voor over dit probleem op te lossen 
zodat de kantine beheerd kan worden en iedereen er meer 
plezier uit haalt. 

  
11.  Vrijwilligers commissie (Jan van Leest) 

   
  
12. Accommodatie beheer  

  

   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   



 

   
 Bestuursvergadering dinsdag  18 

oktober 19.30u 
 Bestuursvergadering dinsdag  1 

november (voorbereiden AVL) 19.30u 
 AVG 8 november 19.30u 
 Bestuursvergadering dinsdag  29 

november 19.30u 
 


