Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 05.10.2020 19.30 uur
Aanwezig: Pascal van Druten, Gerard van der Kroon (waarnemend voorzitter), Jan van Leest, Danielle
Welten (notulist), , Piet de Jongh.
Afwezig met kennisgeving; Ron de Vries
-1. Opening: door de waarnemend voorzitter.
Welkom Piet de Jongh.
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen 14.09.2020 en 28.09.2020 zijn goedgekeurd
- Aktiepunten uitgevoerd:
-4. Bestuurszaken:
-Financieel overzicht van Margriet ziet er kloppend uit.
-Het bestuur heeft de corona maatregelen die de club heeft getroffen geëvalueerd. Het bestuur is
tevreden en vraagt onze leden om alert te blijven in naleving van de regels.
-ALV 9 november wordt verplaatst naar 30 november i.v.m. de corona situatie/maatregelen. Het
bestuur zal Piet de Jongh voordragen als inkomend voorzitter en Jan van Leest als vrijwilligers
coördinator.
-Scheidsrechterscommissie valt onder de vrijwilligerscommissie Jan van Leest. Deelnemers aan de
scheidsrechterscommissie zijn Jan van Leest, Maikel Boeijen en Jeroen Scherpenzeel. Doel van de
commissie is werving van nieuwe scheidsrechters/opleiding en inplannen van de scheidsrechters.
-Grote Club actie; deze is gestart 19 september en lopende.
-Rabo Club Support actie; vanaf 5 oktober kunnen leden stemmen op RKSV Margriet en SAP.
-5. Jeugdzaken:
-Afgelopen 2 september is de eerste vergadering van jeugdcommissie geweest. Er zijn 4
vergaderingen gepland dit voetbaljaar. Er komt een aanpassing op website zodat alle leden terug
kunnen vinden wie er in de jeugdcommissie zitten. Inmiddels zijn alle teams voorzien van trainers.
-Try outs (SEC) starten na de herfstvakantie en maart 2021. Ouders kunnen hun kinderen opgeven via
het SEC Sjors sportief. De opgegeven kinderen kunnen 4 keer meetrainen bij Margriet. Trainingen
worden verzorgd door Ronny van Dijk.
-6. TC Senioren:
-Ruud Pigmans is uitgenodigd om zijn bevindingen te delen met het bestuur. We hebben gesproken
over de taken die Ruud uitvoert binnen de vereniging. Ruud gaat informatie verzorgen voor op de
website met als doel de leden uit te leggen/te informeren hoe de velden worden ingedeeld bij elke
wedstrijd. Dit om miscommunicatie te voorkomen onder de leden.
Er wordt een bijeenkomst georganiseerd in januari voor leiders en trainers JO19. Doel: de overgang
van JO19 naar senioren zo goed mogelijk te laten verlopen.

-7. Accommodatie:
-geen
-8. Evenementen:
- geen
-9. Kantinezaken:
-Er is akkoord gegeven een mobiel pinautomaat aan te schaffen voor in de kantine.
-Er is akkoord gegeven een aanpassing te laten plaatsvinden aan de vluchtdeuren van de kantine.
-10. Vrijwilligerszaken:
-Er heeft een gesprek (21 september) met Hans Willemsen SEC plaatsgevonden. Het SEC kan
Margriet ondersteunen in werving vrijwilligers. Er wordt door het SEC begin 2021 een positieve
vrijwilligers avond georganiseerd. Er wordt gekeken wat goed gaat en wat verbeterpunten kunnen
zijn binnen onze vereniging. Dit wordt door het SEC kosteloos gedaan omdat we in het verleden het
sport akkoord hebben ondertekend.
-11. Rondvraag:
Veld 4 kan te nat worden om op te trainen. Er wordt een noodschema ingericht waarin teams
kunnen uitwijken naar de vrijdagavond. De communicatie loopt via de website.
-10. Sluiting en volgende vergadering 26 Oktober 20.00 uur online

