
Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet . 

 

Datum: maandag 28.01.2019. 

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

der Kroon (notulist).  

 

-1. Opening: door de Voorzitter.  

 

-2. Mededelingen/Ingekomen stukken: geen 

 

-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 08.01.2019 doorgenomen en goedgekeurd. 

 - Aktiepunten uitgevoerd: 

AED verplaatsen naar gang beneden                                                            Niels                

-Koffieapparaat wedstrijdsecretariaat                                                          Niels               

-Lijst alarmopvolging clubgebouw                                                                 Niels               

-Feestavond 23.02.2019 Hollandse avond                                                   Pascal/Gerard   

-Lijst bestuur bij Margriet 1                                                                             Pascal           

-Tarieven in kantine per 07.01.2019                                                              Gerard          

 

-4. Bestuurszaken: 

-Ge houdt verdere aktie voor de openstaande bestuursfuncties. . 

-Concept Plan van Aanpak Vrijwilligerszaken ontvangen van Corne van Rossum. Een ieder is 

enthousiast. Laten weten dat wij hem als inkomend bestuurslid verwelkomen, vooral om hem te 

helpen binnen de organisatie van Margriet. (aktie Pascal) Prima Initiatief. 

-Inschrijving Kamer van Koophandel regelen via PdJ (aktie Ge). Alsnog besloten dat inschrijving KvK 

gebeurt met Ge Wagemakers en Pascal van Druten. 

 

-5. Jeugdzaken:  

-Trainer Margriet O19/1 wordt Maikel Maas 

-Trainer Margriet O17/1 wordt Ersin Kursunlu 

 

-6. TC Senioren: 

-Pascal heeft diverse spelers uit de huidige selectie gesproken over volgend seizoen. 

 

-7.  Accommodatie: 

-Gesprek geweest GW/NB met de Gemeente. Zij pleiten voor rechtstreeks contact en goede 

verstandhouding met de omwonenden. Dus directe en open communicatie en informatie.  

Grootste probleem blijft het onjuist gebruik van de nooddeuren. Hoe is dit technisch op te lossen? 

(aktie Niels). Is er mogelijkheid om een glazen wand te plaatsen op het gras?(aktie Niels). 

Bestuur heeft gesprek gehad met omwonenden. Open gesprek en intentie wederzijds voor de juiste 

communicatie. 

 

-8. Evenementen: 

-Feestavond 23.02.2019 Hollandse avond. Vergunning is aangevraagd. 

-Wij organiseren voetbalaktiviteit op dinsdag 5 maart met Carnaval van 13.00-20.00 uur. 



-Oss Talent Cup op 30-31 mei. Voortgang met aanvraag van de juiste vergunningen. 

 

-9. Kantinezaken:  

-Besloten dat op zaterdag bij algehele afgelasting de kantine ALTIJD open is vanaf 11.00 uur. Op 

zondag bij geen voetbalaktiviteiten is de kantine dicht. 

-Nieuwe aktie voor groot scherm(3,5x2,5m) in de kantine met de juiste beamer.(Niels aktie) 

 

-10. Rondvraag: 

-Cijfers voor 2e helft 2018 vragen bij Leo Strik. 

-Gesprek regelen met SAP en Bestuur over bestuurskamer/Vega-lounge. 

-Ge Wagemakers uitgenodigd bij vergadering SAP op 25.02.2019. 

-Akkoord Business Meeting 50/50 met SAP op 19 mei tijdens Margriet-Schadewijk. 

-PvD/NB gesprek gehad met Jo van der Heijden over zaken die Jo kan en wil blijven doen. 

-Koelkast in bestuurskamer onder verantwoording Eric van de Vondervoort.  

 

-10. Sluiting en volgende vergadering:  maandag 18 februari 19.30 uur.  

 


