Notulen bestuursvergadering Margriet
07-06-2022
Aanvang:
20.00 uur
Notulant:
Danielle Welten
Aanwezig:
Pascal van Druten, Michel Fleer, Jan van Leest, Ruud Pigmans,
Leo Strik
Afwezig met kennisgeving: Piet de Jongh (voorzitter)

Onderwerp
1.

Opening
✓

2.

Mededelingen

3.

Notulen vergadering 26-04-2022 zijn goed gekeurd
✓

4.

Algemene zaken
✓ Het bestuur heeft gesproken over de brainstormavonden 14
april en 23 mei jl die het SEC heeft georganiseerd. Er komt
een terugkoppeling van beide avonden en deze zal te lezen
zijn op de website van Margriet. In het nieuwe
voetbalseizoen worden er vervolg brainstormavonden
georganiseerd over de verbeterpunten van onze vereniging
Margriet.
✓ De jubilarissen avond wordt dit jaar georganiseerd op
vrijdag 1 juli. Het bestuur heeft gesproken om deze avond
te combineren met de kaderavond. Uitsluitsel is om dit niet
te doen omdat de jubilarissen worden gevierd van de
afgelopen 3 jaren en vele huldigingen worden verwacht.
Leo informeert het bestuur wie er gehuldigd worden en
Pascal stuurt een ieder een persoonlijke uitnodiging.
✓ Het bestuur heeft gesproken over eventuele criteria om
leden; lid van verdienste te kunnen benoemen. Ruud gaat
onderzoeken en uitwerken of er criteria bestaan en welke
criteria margriet zouden wensen.
✓ Het bestuur heeft gesproken over de zomersluiting sport
complex. Pascal informeert de leden via een schrijven op de
website. Sportcomplex is gesloten vanaf 1 juli.
✓ Het bestuur geeft nogmaals aan dat aanleg 3e kunstgras
voetbalveld hoge prioriteit heeft binnen onze vereniging
omdat het o.a. ook lastig is het trainingsschema komend
voetbal seizoen rond te krijgen. Daarnaast wordt het

bestuur geïnformeerd dat het hoofdveld
(kunstgras)onderhoud behoeft. Pascal gaat met Piet in
overleg hoe deze prioriteit opnieuw aan te geven aan de
gemeente Oss.

5.

Jeugdcommissie (Michel Fleer)
✓ Michel heeft het bestuur geïnformeerd over de gesprekken
die plaats hebben gevonden met de JO19-2 en JO19-3. Er
wordt een ZA 2 georganiseerd. Overige leden uit de JO19
worden opnieuw benaderd en bevraagd wat zij willen gaan
doen en/of ingedeeld bij de senioren teams.
✓ Michel geeft een terugkoppeling JOV voetbaldagen. Deze
zijn naar tevredenheid verlopen.
✓ Het bestuur concludeert dat het proces teamindelingen
beter is verlopen t.a.v. de afgelopen jaren.

6.

Technische commissie (Pascal van Druten)
✓ Pascal informeert het bestuur over de voortgang zondag
1/zaterdag 1 seizoen 2022/2023. Alles loopt.
✓ Pascal informeert het bestuur over de stand van zaken
trainers en begeleiders

7.

Senioren commissie (Ruud Pigmans)
✓

8.

Financiën (Leo Strik)
✓ Leo informeert het bestuur dat de gordijnen kantine zijn
besteld.
✓ Het bestuur concludeert dat De Vriendenkring een nieuw
leven ingeblazen mag worden.

9.

Sponsoring/website (Gerard van der Kroon)
✓

10.

Kantine (Gerard van der Kroon)
✓ De vaatwasser wordt nagekeken

11.

Vrijwilligers commissie (Jan van Leest)
✓

12.

Accommodatie beheer
✓

Bestuursvergadering dinsdag 28 juni 19.30 uur.

