Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 10.12.2018.
Aanwezig: Gé Wagemakers (voorzitter), Ron de Vries, Pascal van Druten, Gerard van der Kroon
(notulist),Niels Bijlhout.
-1. Opening: Eerste vergadering met Gé Wagemakers als voorzitter.
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:
- Verzoek binnengekomen van W. van Hoogstraten om te stemmen voor de functie als Bestuurslid
voor de Regio Zuid van de KNVB.
-Uitnodiging voor het voorzittersoverleg op 09-01-2019 van Berghem Sport/Oss/Top en Margriet.
Te bespreken oa: Convenant mbt aktief benaderen van jeugdspelers.
Overleg om teams te formeren van “”overblijvende”” spelers.
-3. Notulen vorige vergadering:
Notulen van vergadering van 12 november 2018 worden goedgekeurd.
-4. Terugblik op Algemene Ledenvergadering 19 november 2018:
-Over het algemeen positief en veel complimenten voor het, sinds lange tijd, weer kiezen van Leden
van Verdienste en Ereleden.
-AED in openbare ruimte. Komt te hangen in gang beneden naast beheerdersruimte.(Niels aktie)
-Kascommissie nogmaals aandacht voor correct afgetekende declaraties.
-Koffieapparaat in wedstrijdsecretariaat alleen in gebruik voor mensen in functie (Niels aktie)
-Werkinstructie voor kantinepersoneel bespreken met Eric. (Gerard aktie)
-5.Bestuurszaken:
-Inschrijving KvK regelen voor Gé Wagemakers en Niels Bijlhout (aktie Gé)
-functie secretaris: Gé neemt hier aktie.
-Bestuurslid Kantinezaken wordt Gerard van der Kroon.
-functie Penningmeester: Gé zal dit oppakken zoals besproken.
-Aandacht voor Statuten en Huishoudelijk Reglement. Gé pakt dit op.
-6. Jeugdzaken:
-Afgelasten Mini’s op zaterdag ivm andere bezetting velden kan niet. Mini’s moeten doorgaan.
-Jeugdtrainers moeten gaan worden vastgelegd voor volgend seizoen. (aktie Pascal).
-Trainer Jeugd O19/1 is gestopt. Is opgelost met Ron Smits.
-7. TC Senioren:
-Procedure aanstelling trainer Margriet 1. Commissie bestaat uit Pascal/ Henk Bosch en Gerard van
der Kroon. Commissie dient het unaniem eens te zijn, anders terugkoppeling naar het Bestuur.
-Trainer Margriet 2. Dit willen we mogelijk verlengen met huidige trainer.
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-8. Accommodatie:
-Rookbeleid op het complex wordt ook meegenomen door Gé in het voorzittersoverleg 09/01.
-Niels zal kantinezaken voor wat betreft de accommodatie afstemmen met Gerard.
-Niels maakt een nieuwe lijst voor alarmopvolging. Piet en Leo van lijst afhalen. (aktie Niels).
-9. Evenementen:
-De evenementenkalender moet gemaakt worden ruim voor het nieuwe seizoen.Dit moet in de
vergadering van mei worden opgenomen als vast agendapunt. (Gé aktie).
-Hoe gaan wij om met de aanvraag van vergunningen? Huidige situatie lijkt: 4 vergunningen voor
verlenging van schenktijd en 2 vergunningen voor verlengde openingstijden. Wat is verschil?
Niels geeft de beschikking aan Gé en hij neemt aktie om tot juiste status te komen.
-Optie voor feestavond 23.02.2019 Hollandse avond. (aktie Pascal/Ron).
-10. Rondvraag:
-mogelijke functie Vrijwilligerszaken: Pascal benadert kandidaat.
-Pascal en Niels gaan in gesprek met Jo van der Heijden.
-Met ingang seizoen 2019/2020 voorbereiding voor consumptiebonnen in digitaal systeem. (Gerard)
-Nieuwe lijst met Bestuurslid bij wedstrijden Margriet 1 (aktie Pascal).
-Bezetting van Bestuurskamer bij wedstrijden Margriet 1 is een constant probleem. Besloten om
Vega-Lounge te verplaatsen naar ruimte van Acadamy en de huidige Vega-Lounge om te zetten als
Bestuurskamer. Huidige bestuurskamer wordt vergaderruimte. Een en ander wel met de juiste
uitstraling inrichten. (aktie Niels).
-Nieuwjaarsreceptie. 13.00 uur wedstrijd Kader/A1. 14.30 uur receptie. Woord aan de voorzitter.
Consumpties vrij tot 15.00 uur.
-Tarieven in kantine eenmalig aanpassen per 07.01.2019
-Agendapunt volgende vergadering: Contributieaanpassing seizoen 2019-2020.
-10. Sluiting en volgende vergadering: dinsdag 8 januari 19.30 uur. Elke 3 weken. Pascal schema.
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