
Notulen bestuursvergadering Margriet              28-02-2023 
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) 
Afwezig:            
 
  

 Onderwerp 

  

1. Opening 
✓  

  

2. Mededelingen 
✓ Piet deelt mede dat hij morgen een gesprek heeft met de 

wethouder en de grotere Osse sportverenigingen. 
✓ Piet deelt mede dat de vergunningen binnen zijn van 2 

activiteiten; 25 maart wedstrijd  ZA 1 Margriet-  ZA 1 OSS’20 
en 8 april Feest Vriendenkring. 

✓ Jan informeert het bestuur over de aanvraag aanleg 
kunstgrasveld veld 1. De vergunning is aangevraagd. 

  

3. Notulen vergadering 31-01-2023 zijn goed gekeurd. 

  

4. Algemene zaken 
✓ Het bestuur heeft besloten dat zij op de hoogte gebracht 

willen worden van de uitstapjes die voetbalteams 
organiseren uit naam van Margriet.  
Het bestuur maakt onderscheid in 2 categorieën; 
1) Dagactiviteiten zoals; bezoekjes aan bijvoorbeeld een 

pretpark. 
2) Meerdaagse activiteiten zoals; (buitenlandse) 

toernooien en/of activiteiten en teamafsluitingen.  
Voor de buitenlandse en meerdaagse toernooien en/of 
activiteiten wil het bestuur een gedegen plan zien met een 
financiële onderbouwing. De organisatie gaat het gesprek 
aan met het bestuur, waarna bij goedvinden akkoord wordt 
gegeven. 
Voor de overige activiteiten is het belangrijk dat het 
activiteitenformulier compleet wordt ingevuld. 

✓ Tegen het einde van het seizoen wordt de Evenementen 
Kalender compleet ingevuld zodat we een duidelijk 
overzicht hebben en op tijd de vergunningen kunnen 
aanvragen. 

✓ Ontwikkeling Amstelhoef; 
Tijdens de vorige vergadering is er gesproken over een 
communicatie commissie. Vanuit de Wanderers Cricket 



Club, de tafeltennisvereniging Return en onze vereniging 
RKSV Margriet neemt 1 afgevaardigde deel aan de 
communicatie commissie. Vanuit onze vereniging RKSV 
Margriet wil Geert-Jan Princen meedenken de 
communicatie commissie op te zetten. Eenmaal opgezet 
stapt hij er weer uit.  

✓ Piet meldt dat er een brief is gekomen vanuit de gemeente 
betreft geluidsoverlast. De brief wordt openbaar gemaakt 
(op de website )zodat alle leden weten wat de stand van 
zaken is. Het bestuur betreurt de situatie. Alle 
coördinatoren worden ingelicht en kunnen alle teams 
verwijzen naar de brief zodat iedereen op de hoogte is van 
het feit dat er geluidsoverlast wordt ervaren in de wijk en 
daar een boete aan vasthangt. 

  

5. Jeugdcommissie (Michel Fleer) 
✓ Michel informeert het bestuur over het idee een Waarden 

en Normen presentatie te maken op een doek. Dit doek zou 
bij de ingang van het park tentoon gesteld worden zodat 
iedereen die RKSV Margriet bezoekt weet wat de 
verwachtingen zijn op het sportpark. Het bestuur geeft 
akkoord en Michel gaat er veder mee. 

✓ Michel informeert het bestuur dat de jeugd commissie een 
voorstel heeft gedaan. Het bestuur gaat akkoord dat de 
ranja na de wedstrijd uitgeserveerd wordt vanuit de 
kantine. Alle teams krijgen bonnen om de ranja op te 
komen halen en 2 consumptie bonnen ( koffie/thee)voor de 
trainer en leider van het team.  

✓ Het bestuur heeft besloten dat contact gegevens 
opvragen/uitwisselen bv telefoon nummers altijd via de 
coördinatoren loopt.  

✓ Michel informeert het bestuur dat er in de toekomst een 
samenwerking vrouwen opleiding wordt aangegaan met 
OSS’20.  

  

6. Technische commissie (Pascal van Druten) 
✓ geen 

  

7. Seniorencommissie (Ruud Pigmans) 
✓ geen 

  

8. Financiën (Leo Strik) 
✓ Leo informeert het bestuur dat de club bewuster mag letten 

op kostenbeheersing. Alles wordt met 10% duurder, goed 
dat we hier aandacht voor hebben. Bijvoorbeeld geen 
buitenlampen aan laten staan als er geen teams op het veld 
spelen.  



 
 
 

 

Volgende vergadering; 14 maart 19.30 uur 

 

✓ Er is een contract afgesloten met Club Collect. 
✓ Er is een contract afgesloten aangaande onderhoud keuken 

apparatuur via Horeca Service Brabant. 

  

9. Sponsoring/website   

 ✓ De sponsor commissie is 2 weken geleden bij elkaar 
gekomen. Jan informeert het bestuur dat er een nieuwe 
kandidaat in de sponsor commissie deelneemt die actief 
kan en wil zijn om op zoek te gaan naar sponsoren. 
Daarnaast zullen er nieuwe sponsor activiteiten ontwikkeld 
worden. 

10. Kantine  
✓ Het bestuur blijft uitdragen dringend op zoek te zijn naar 

een kantine beheerder en kantine personeel. 

  

11.  Vrijwilligers commissie (Jan van Leest) 
✓  De zaterdag dienst blijft goed opgevuld verlopen. 

  

12. Accommodatie beheer  
✓ geen 


