
Notulen bestuursvergadering Margriet               13 juni 2016 
Aanvang:  19.30 uur     
Notulant:  Piet 
 

 Onderwerp 

  

1.  Opening  
 

  

2. Mededelingen 
 Recepties: Margriet heeft acte de presence gegeven bij 

Herpinia en Berghem Sport. 
 Jubilarissen:  degene die niet geweest zijn krijgen het 

speldje thuis. 
 

  

3.  Notulen 9 mei 2016 (gezien de onderwerpen is er van deze 
vergadering geen verslaglegging gedaan) 

 

  

4. Jeugdcommissie 
 F’jes dag is succesvol verlopen georganiseerd door de 

stagiaires van het Koning Willem I College. 
 E- Kamp organisatie verloopt voorspoedig en wordt 

aankomend weekend gehouden. De vergunning is nog niet 
binnen dus heb ik vandaag voor met de gemeente gebeld. In 
bijlage is de begroting voor het E-kamp opgenomen en 
tevens het programma boekje. De begroting is zoals bekend 
hoog doordat we moeten uitwijken naar de overkant.   

 Girls Cup was erg succesvol en alle deelnemers vonden het 
een prachtig toernooi en willen graag volgend jaar weer 
meedoen. Kantine omzet viel wat tegen omdat er niet veel 
bezoekers waren. Marc van Hintum toernooi. Probleem 
velden opgelost. Voor het toernooi is er zelfs dit jaar een 
wachtlijst. Organisatie is in volle gang. Dader brandschade 
heeft bekend en vergoed de schade aan veld 3. Normen en 
waarden commissie neemt de zaak verder op. Er wordt in 
overleg met de gemeente geen aangifte gedaan door 
Margriet. Daders vernieling net goal en letters poort is 
aangeboden hun haltstraf bij Margriet te doen tijdens het 
Marc van Hintum toernooi. Hierover vindt overleg 
plaats. Selectieprocedures zijn wat betreft de 
Jeugdcommissie goed verlopen. Tot 15 juli zal er 
doorgetraind worden met de nieuwe teams i.v.m. late 
zomervakantie en vinden er nog voetbalactiviteiten plaats 
(zie ook punt 8)EK- competitie wordt de komende 4 weken 
gehouden op di en vrijdag. Betreft een volledige competitie 



met recreatieve E teams (E5- E13). De Winnaar wordt E5 en 
de laatste E13 etc. Zo worden de teams op sterkte 
ingedeeld maar het grote voordeel is dat er nog 
voetbalactiviteiten zijn voor de recreatieve E jeugd. (Het is 
mogelijk dat we volgend jaar 16 a 17 E teams hebben te 
weten 14 jongensteams en 3 meisjes E teams) 

 Jan van Leest en Henk Jan van de Wetering worden de 
nieuwe E coördinatoren 
 

  

5. Algemene zaken 
 Wijktoernooi: is goed verlopen en de datum voor volgend 

jaar is vastgelegd.  
 Walking voetbal: de niet leden gaan € 55,00 betalen. 
 Bijeenkomst selectie 28 juni  
 Leden met betalingsachterstand op contributie worden 

persoonlijk benaderd. Spelerspassen worden niet verstrekt 
als de contributie niet betaald is. 

 Agenda website: evenementen moeten tijdig op de site 
vermeld worden.  

 Businesscase talent plaza Margriet: er is een presentatie 
geweest en die ziet er prima uit. Het gaat om mensen die in 
een bepaald traject zitten en die bij Margriet activiteiten 
aangeboden krijgen.. het is een commerciële activiteit die 
niet in onze huurovereenkomst past. Erik en Niels gaan in 
overleg met de gemeente. 
 

  
 

6. Technische commissie  
 Subsidie voor TC 3 is volledig uitgekeerd door de gemeente. 

Ook voor de nieuwe trajecten wordt een subsidie 
aangevraagd. 

 

  

7. Accommodatie 
 Velden: veld 1 en 4 zijn dermate slecht dat er groot 

onderhoud gepleegd moet gaan worden. Dit gaat tot 
september duren en zou eigenlijk nog een paar keer 
herhaald moeten worden. De aankomende vijf jaar blijven 
we hier tegen aanlopen. 

 Onderhoud gebouw: het moet professioneel geregeld gaan 
worden. Hendriks gaat het in combinatie met Schrijvers op 
zich nemen.  

 RvN stopt per 1 juli 
 Er moet een deal gemaakt worden over het meubilair. 
 De houten vloer moet onderhouden worden 



 Er is een lekkage in de kantine 
 Hellingbaan moet gerepareerd worden 
 Deuren moeten gerepareerd worden 
 Er moeten vier nieuwe doelen bij komen 
 Er is een offerte aangevraagd over de bestickering van de 

ramen en beneden 
 Er moet een gesprek met de seniorenteams komen 
 Er moet eventueel een borstel en een tractor aangeschaft 

worden 
 BSN gaat starten na de ondertekening van de 

huurovereenkomst 
 Er komt een nieuwe afspraak met de buurt 
 Er komen extra borstels op de velden 

 

  

8. Financiën  
 Er komt een begroting voor groot onderhoud aan het 

gebouw 
 Club collect is opgestart 

 

  

9. Sponsoring/website 
 De sponsorcommissie is sterk onderbezet. We moeten 

actief op zoek naar nieuwe leden. 
 

10. Kantinezaken 
   

 

 
 
 


