Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 07.12.2020 19.30 uur online
Aanwezig: Pascal van Druten, Gerard van der Kroon (waarnemend voorzitter), Jan van Leest, Danielle
Welten (notulist), Ron de Vries, Piet de Jongh.
-1. Opening: door de waarnemend voorzitter.
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen 16.11.2020 zijn goed gekeurd
- Aktiepunten uitgevoerd:
-geen
-4. Bestuurszaken:
- Leo Strik heeft de begroting 2020/2021 gedeeld met het bestuur. Het bestuur heeft kritische vragen
gesteld en de begroting goed gekeurd. De begroting kan wel worden beïnvloed door COVID-19.
-ALV 18 januari wordt verzet naar een nader te bepalen datum ivm COVID-19 en bijbehorende
maatregelen
-Gerard neemt met Maurice Hommeles contact op om een verandering/oplossing aan te brengen
aan de doelen zodat deze beter verplaatst kunnen worden.
-Er heeft een gesprek plaats gevonden met Piet, Gerard en de gemeente Oss over het te realiseren 3e
kunstgrasveld. Het te realiseren 3e kunstgras veld staat begroot bij de gemeente in 2021.
-We hebben een analyse gekregen over het gebruik van social media/ Margriet. We kunnen zien dat
oa de website van Margriet voldoende in gebruik is/gelezen wordt. We blijven de informatie over oa
de actuele COVID-19 maatregelen delen op onze website. Wel blijft het bestuur nadenken over de
moderne opties/social media van informatie verstrekkingen. Het bestuur wenst een redactie samen
te stellen en komt hier later op terug.
-5. Jeugdzaken:
-geen
-6. TC Senioren:
-Het bestuur gaat in gesprek met Hoofdtrainer Maarten van Vugt rondom zijn contract.
-7. Accommodatie:
-geen

-8. Evenementen:
- Margriet bestaat volgend jaar mei 2021; 75 jaar! Door de aanhoudende COVID-19 is het moeilijk in
te schatten hoe we hier een prachtig feest van kunnen maken. Wens van het bestuur is een jubileum
commissie op te stellen die in samenspraak met het bestuur er een prachtig herinnering van kan

maken. Piet gaat onderzoeken hoe het leeft binnen onze vereniging; spelers en oud leden. Hoe staat
de club erin? We komen hier in een later stadium op terug.
-9. Kantinezaken:
-geen
-10. Vrijwilligerszaken:
-geen
-11. Rondvraag:
-12. Sluiting en volgende vergadering 11 januari 2021 19.30 uur

