
Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet . 

 

Datum: dinsdag 28 april 2020 20 uur Online 

Aanwezig: Ron de Vries, Pascal van Druten (vice voorzitter), Niels Bijlhout, Gerard van der Kroon, Jan 

van Leest, Danielle Welten (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: : Ge Wagemakers 

 

-1. Opening: door de vice voorzitter Pascal 

 

-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:  

-geen 

 

-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 7 april 2020 en 22 april 2020 zijn goedgekeurd  

 - Aktiepunten uitgevoerd: 

-geen 

 

-4. Bestuurszaken: 

-Leo heeft het bestuur geïnformeerd over de financiële  situatie van Margriet. Leo wordt uitgenodigd 

het bestuur frequenter te informeren zodat we vraagstukken gelijk kunnen beantwoorden en acties 

kunnen worden uitgezet. 

-Leden die de achterstallige contributie niet hebben betaald ontvangen een brief met moreel appel 

vanuit het bestuur. Leo is bereid deze brieven te sturen en opvolging te doen. 

Mochten leden aan het begin van het nieuwe voetbal seizoen de achterstallige contributie niet 

voldaan hebben ,kunnen zij niet deelnemen aan de voetbal competitie tenzij er bijzondere redenen 

daarvoor zijn aangegeven. 

-Het bestuur maakt bekend dat woensdag 29 april 2020 de vereniging open is voor alle jeugd-leden 

t/m 18 jaar om te komen trainen volgens het trainingsschema. Het betreft eigen leden. De niet leden 

worden eventueel later uitgenodigd te komen trainen. Dit omdat er verzekeringstechnisch het een 

en ander met de gemeente uitgezocht moet worden voordat de niet-leden kunnen komen voetballen 

of kennis maken met de voetbalsport. 

-Het bestuur heeft alle protocollen voor trainers en ouders besproken. Vraagstukken zijn behandeld 

en goedgekeurd. We hebben de aangemelde vrijwilligers gecoördineerd naar de belangrijkste 

locaties op het terrein en delen informatie wat voor hun relevant is. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich 

blijvend aanmelden, hulp is zeer gewenst.  

De vrijwilligers hebben gele hesjes aan zodat het voor iedereen duidelijk is wie het geheel 

coördineren. Dranghekken geven de afstand aan en de looproutes.  We nemen de hygiëne in acht en 

zullen voldoende desinfecterende middelen zoals handgel en zeep aanwezig hebben. 

-Kinderen < 12 jaar verzamelen bij desbetreffende trainer binnen de poort van Margriet. 

Kinderen/jongeren > 12 jaar verzamelen op 1,5 meter afstand buiten de poort van Margriet bij de 

desbetreffende trainer. Ouders/opa’s/oma’s en andere vrienden/familie leden die graag zouden 

willen kijken worden niet toegestaan op het terrein van Margriet. Trainen/voetballen is alleen 

mogelijk conform de maatregelen betreffende het corona virus. 

-Ronnie van Dijk is verantwoordelijk voor de inhoud van de trainingen. Let daarbij ook op de 1,5 

meter die gewaarborgd dient te worden. De inhoud van de trainingen worden gegeven aan alle 

trainers en voor vragen kunnen zij bij Ronnie van Dijk terecht. 



 

 

-5. Jeugdzaken:  

-zie bestuurszaken 

 

-6. TC Senioren:  

-geen 

 

-7.  Accommodatie: 

- geen  
 

-8. Evenementen: 
- Helaas zullen er geen evenementen plaats vinden. Het bestuur heeft besloten het nieuwe seizoen 

te starten met een vrijwilligers avond. We waarderen de vrijwilligers en willen dit uitdragen in een 

feest. Datum volgt nog. 

 

-9. Kantinezaken:  

-geen 

 

-10. Vrijwilligerszaken: 

-geen 

 

-11. Rondvraag: 

-Gerard zal de website laten aanpassen met juiste gegevens van het bestuur. 

 Evenementenkalender wordt voorlopig verwijderd tot er duidelijkheid is. 

 

-10. Sluiting en volgende vergadering dinsdag 5 mei 19.30 uur online 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


