
Notulen bestuursvergadering Margriet              27-09-2021 
Aanvang: 20.00 uur     
Notulant: Danielle Welten 
Aanwezig: Pascal van Druten, Jan van Leest, Ruud Pigmans,  Leo Strik, 

Michel Fleer, Piet de Jongh (voorzitter)  
Afwezig met kennisgeving: Gerard van der Kroon  

 Onderwerp 
  
1. Opening 

  
  
2. Mededelingen 

 Dinsdag 28 september is er een vitaliteitsvereniging 
bijeenkomst met meerdere sportverenigingen. Piet en Jan 
zullen hieraan deelnemen namens RKSV Margriet. 

 Zondag 26 september heeft onze vereniging een controle 
gehad op het naleven van de corona regels.  

  
3. Notulen vergadering 06-09-2021 zijn goed gekeurd.  

  
  
4. Algemene zaken 

 Piet verwelkomt de eventuele nieuwe bestuursleden. In de 
Algemene Leden Vergadering ( nog te bepalen data) zal er 
goedkeuring gevraagd worden.   

 Penningmeester; Leo Strik 
 Jeugd commissie; Michel Fleer 
 Senioren commissie; Ruud Pigmans 

 Jubileum commissie ; voorbereidingen lopen. 
 Binnen RKSV Margriet bestaat er een Normen en Waarden 

commissie. Het bestuur heeft deze commissie onder de 
loep genomen. 

 Voorzitter; Danielle Welten 
 Overige commissie leden; Ruud Pigmans en Michel 

Fleer 
  
5. Jeugd commissie (Michel Fleer) 

 Het bestuur is geïnformeerd dat de eerste van de vier 
vergaderingen coördinatoren overleg heeft plaats 
gevonden. De aandachtspunten die daaruit voort kwamen 
worden opgepakt en uitgewerkt. 

  
6. Technische commissie (Pascal van Druten) 

 Het contract met Ronny van Dijk eindigt 1 oktober 2021. 
 Peter van Hees neemt de taak hoofd jeugd opleidingen 

over. Als lid van de werkgroep opleidingen is hij de 



 
 
 
 
 
 
 

Volgende vergadering dinsdag 19 oktober 19.30 uur 

aangewezen persoon om leiding te geven aan de 
prestatieve afdeling van de jeugd. 

  
  
7. Senioren commissie (Ruud Pigmans) 

 Feestvond senioren is goed ontvangen binnen de senioren 
teams. Er zal spoedig een datum volgen. 

  
8. Financiën (Leo Strik) 

 Het bestuur heeft gesproken over de offerte aanvraag  
rechtsbijstandverzekering bedrijven t.b.v. voetbalvereniging 
RKSV Margriet. Er wordt een rechtsbijstand verzekering 
afgesloten. De bestuurders aansprakelijkheid is geregeld. 

 Het bestuur heeft gesproken over een reiskosten 
vergoeding voor voetbal teams die > 75 km reizen (heen en 
terug) om deel te kunnen nemen aan een voetbal wedstrijd. 
Het bestuur stelt de veiligheid voorop en gaat akkoord met 
een reiskosten vergoeding.  

 Er is gesproken binnen het bestuur over de financiële 
vergoedingen voor RKSV Margriet van Mitchell van Bergen 
en Teun van Grunsven. 

  
  
9. Sponsoring/website  (Gerard van der Kroon) 

  
  
10. Kantine (Gerard van der Kroon) 

  
  
11.  Vrijwilligers commissie (Jan van Leest) 

 De informatie verstrekking over oa het wedstrijdsecretariaat/ 
nummering velden/ ingang kleedkamer /ingang kantine zijn 
onduidelijk zichtbaar binnen onze vereniging. Er komen 
informatie borden te hangen op verschillende plekken binnen en 
op het sport park. 

 De verlichting van veld 4 wordt beperkt door het groen wat voor 
de lampen groeit. Piet informeert Mark Heijmans.  

 Er is een te kort aan vrijwilligers voor de zaterdag dienst. Het 
bestuur is dringend op zoek naar vrijwilligers.  

 Dames 1 gaan het Kerstfestijn organiseren binnen onze 
vereniging op 12 december 2021. 

  


