
Notulen bestuursvergadering Margriet              06-09-2021 
Aanvang: 19.30 uur     
Notulant: Danielle Welten 
Aanwezig: Pascal van Druten, Jan van Leest, Piet de Jongh (voorzitter), 
vanaf 21.30 Ruud Pigmans 
Afwezig met kennisgeving;  Gerard van der Kroon 
 

 Onderwerp 

  

1. Opening 
✓  

  

2. Mededelingen 
✓  

  

3. Notulen vergadering 06-07-2021 zijn goed gekeurd. 
✓  

  

4. Jeugdcommissie 
✓ De overgang JO19 naar senioren mag beter georganiseerd 

worden. Het bestuur heeft besloten in januari in gesprek te 
gaan met beide categorieën. 

✓ De boetes die leden kunnen oplopen binnen de vereniging 
worden automatisch geïncasseerd. 
 

  

5. Algemene zaken 
✓ Het bestuur heeft gesproken over de eventuele nieuwe 

samenstelling  van het bestuur. Het bestuur wenst 
meerdere commissie leden toe te voegen aan het bestuur  
om een completer bestuur te organiseren met een 
duidelijke taakomschrijving.  

✓ Het bestuur heeft geconcludeerd dat Ron de Vries geen 
onderdeel van het bestuur meer kan zijn nu Ron de Vries 
zijn functie /taak jeugdcommissie heeft neergelegd.  

✓ Jubileum commissie is volop aan het werk om er een 
feestelijk jaar van de gaan maken. De plannen krijgen 
steeds meer vorm. 

✓ Er heeft een vitaliteit- scan plaats gevonden op het gebied 
van leden/kader/bestuur/financiën/beleid/sportaanbod en 
accommodatie tijdens een het gesprek met de 
vitaliteitsvereniging en bestuur Margriet 

  

6. Technische commissie 
✓  

  

7. Financiën  



 
 
 
 
 
 
 

Volgende vergadering maandag 27 september 20.00u 

✓  

  

8. Senioren commissie 
✓ Ruud Pigmans en het bestuur gaan onderzoeken of de 

senioren commissie een rol kan nemen binnen het huidige 
bestuur.  

✓ Ruud Pigmans heeft het bestuur geïnformeerd over het 
functioneren van het wedstrijdsecretariaat  

✓ Ruud Pigmans en het bestuur zijn overeengekomen de 
senioren voetbal spelende leden tegemoet te komen met 
kantine bonnen van snacks en drank na een corona jaar van 
geen voetbal kunnen spelen. De senioren teams worden 
door Ruud Pigmans geïnformeerd 

  

9. Sponsoring/website   
✓  

  

10. Kantine 
✓  

  

11.  Vrijwilligers commissie 
✓ Er zijn nog te weinig vrijwilligers voor de zaterdagdienst.  
✓  

  


