Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: dinsdag 7 april 2020 19.30 uur Online
Aanwezig: Ge Wagemakers (voorzitter), Ron de Vries, Pascal van Druten, Gerard van der Kroon, Jan
van Leest, Danielle Welten (notulist). Afwezig: Niels Bijlhout
-1. Opening: door de Voorzitter.
Ge heeft overleg gehad met de Osse sportverenigingen.
Ge deelt mede dat Niels wat calamiteiten heeft opgelost samen met Maurice.
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken: geen
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 23 maart goedgekeurd
- Aktiepunten uitgevoerd: geen
-4. Bestuurszaken:
-Vandaag hebben we uitgebreid stil gestaan wat we kunnen inzetten/organiseren voor onze
voetbalvereniging. Hoe we onze leden kunnen vasthouden en informeren in deze toch bijzondere tijd
van het corona virus. We zijn een creatief proces gestart en zullen de resultaten na uitwerking met
de leden delen.
-Het bestuur neemt kennis van de financiële situatie van Margriet (Leo Strik)
-Ge informeert alle leden via een update te plaatsen op onze website van Margriet.
-Voorstel van Ron is om de betreffende leden een brief te sturen met een morele oproep om de
achterstallige contributie te betalen. Ron gaat de brief vormgeven om aan deze leden te versturen.
-Premie rechtsbijstand wordt gecontinueerd.
-5. Jeugdzaken:
-Er is besloten dat de leden/teams van Margriet zich niet inschrijven voor toernooien in de maand
juni. Dit geldt tot nader order.
-6. TC Senioren: geen
-7. Accommodatie:
- Maurice Hommeles is door Pascal/Gerard benaderd voor de taak van accomodatiebeheer en
heeft hier positief op gereageerd. Daarnaast Wim de Jong klusjesman voor noodzakelijke zaken
die wij zelf moeten regelen rond het clubhuis. Dit met instemming van Maurice.
-8. Evenementen:
-We hebben de evenementen kalender bekeken en er zijn geen wijzigingen. Ook in afwachting
van de voortgang met overheidsmaatregelen.
-9. Kantinezaken:
-geen
-10. Vrijwilligerszaken:

-Wat kunnen we doen voor onze leden? Laten we terug komen de volgende vergadering.
-Gerard en Jan overleggen met Leo over de taak voor contributie administratie/inning.
-11. Rondvraag:
- Kantinebeheerder (vervanging Eric); komt terug volgende vergadering. We kunnen hier niet over
vergaderen zonder Niels.
-10. Sluiting en volgende vergadering is dinsdag 28 april 20 uur online!

