Notulen bestuursvergadering Margriet
05-04-2022
Aanvang:
19.30 uur
Notulant:
Danielle Welten
Aanwezig:
Pascal van Druten, Jan van Leest, Ruud Pigmans, Leo Strik,
Gerard van der Kroon en Piet de Jongh (voorzitter)
Afwezig met kennisgeving: Michel Fleer
Onderwerp
1.

Opening
✓

2.

Mededelingen
✓

3.

Notulen vergadering 15-3-2022 zijn goedgekeurd.
✓

4.

Algemene zaken
✓ De voorbereidingen activiteiten voor het 75 jarig jubileum
lopen gestaag. Het bestuur heeft de gastenlijst besproken
voor de receptie vrijdag 10 juni.
✓ Piet informeert het bestuur over wat er besproken is tijdens
de vergadering Osse Clubs Overleg. De Osse Clubs hebben
het gehad over de consumptie en contributie prijzen die
zeer uiteen lopen. Er wordt gezamenlijk gekeken naar de
AVG verklaring; Piet komt t.z.t. hier op terug. Piet merkt op
dat de andere Osse Clubs er nog niet over uit zijn wat
handig is te gaan doen met een eventuele
lidmaatschapskaart en/of een contant vrije kantine.
✓ Het bestuur heeft een datum vastgesteld om de jubilarissen
te vieren; vrijdag 1 juli.

5.

Jeugdcommissie (Michel Fleer)
✓ Er zijn gesprekken komende week gepland met de JO19-2
en JO19-3. De overgang/wensen naar senioren teams
worden besproken.
✓ Michel heeft een beleid geschreven voor de meiden
afdeling voetbal. Jan presenteert de stukken namens
Michel.
✓ Interne jeugdtrainers cursus wordt goed ontvangen en
bezocht.
✓ Contract SEC is verlengd voor komend seizoen 2022-2023.
✓ Jeugd Voetbal Opleidingen organiseert op het complex van
Margriet 2 dagen met jeugdvoetbal, toegankelijk voor alle

jeugd binnen en buiten Margriet tot en met 15 jaar voor 65
euro pp.
6.

Technische commissie (Pascal van Druten)
✓ Voortgang zondag 1/zaterdag 1 seizoen 2022/2023; n.v.t.
✓ Voortgang werkgroep opleidingen; n.v.t.
✓ Pascal informeert het bestuur over het op non-actief stellen
van trainer JO19-1.
✓ Op 20 april aanstaande gaan leden van Margriet loten
verkopen voor de Vrienden loterij. Opbrengst wordt
geïnvesteerd in scholing trainers.

7.

Senioren commissie (Ruud Pigmans)
✓

8.

Financiën (Leo Strik)
✓

9.

Sponsoring/website (Gerard van der Kroon)
✓ Sponsorcommissie; n.v.t.

10.

Kantine (Gerard van der Kroon)
✓ Vacature kantine beheerder ;status;geen

11.

Vrijwilligers commissie (Jan van Leest)
✓

12.

Accommodatie beheer
✓

Bestuursvergadering dinsdag 26 april 19.30 uur

