Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 11 november
Aanwezig: Ge Wagemakers (voorzitter), Ron de Vries, Pascal van Druten, Niels Bijlhout, Gerard van
der Kroon, Danielle Welten (notulist).
Afwezig met kennisgeving: Corne van Rossum
-1. Opening: door de Voorzitter: Ge Wagemakers
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:
-De kantine beheerder stopt aan het einde van het seizoen.
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 21 oktober doorgenomen en goedgekeurd.
- Aktiepunten uitgevoerd:
-geen
-4. Bestuurszaken:
-Het bestuur heeft de opmerkingen en vragen die vanuit de Algemene Leden Vergadering zijn
gekomen besproken. Deze komen terug in de notulen van de Algemene Leden Vergadering.
-Er komen geen verschuivingen van taken binnen het bestuur ondanks het feit dat Niels Bijlhout zich
niet herkiesbaar heeft opgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering.
-Ge Wagemakers wordt aanspreekpunt accommodatie beheer
-Gerard wordt het aanspreekpunt voor de schoonmaakdienst, schoonmaakartikelen en bewassing
clubhuis
-Niels Bijlhout heeft nog een drietal zaken waarbij hij nog betrokken blijft:
1)Niels gaat onderzoeken of Margriet energie neutraal kan worden. Zoja, gaat hij dit project leiden
en uitvoeren.
2)Niels blijft betrokken bij aanvraag gemeente kunstgrasvelden
3)Niels blijft betrokken bij het realiseren van de stalling van de doelen tussen de voetbalvelden.
-Het bestuur heeft vergaderd over de eventuele verbeterpunten binnen Margriet. We zien dat
Margriet kan groeien en dat het beleid op vele vlakken herzien mag worden. We streven ernaar een
nog gezondere vereniging te worden en de input van leden en vrijwilligers te verwerken in een
herschreven beleid.
-5. Jeugdzaken:
-geen
-6. TC Senioren:
-geen
-7. Accommodatie:
-geen
-8. Evenementen:

-geen
-9. Kantinezaken:
-We hebben informatie gekregen over het stijgen van de inkoopprijzen per 01-01-2020. Allereerst
Bavaria. We gaan opnieuw de prijzen bepalen van de kantine
-10. Vrijwilligerszaken:
-geen
-11. Rondvraag:
-We hebben een koffiezet apparaat op proef in de kantine . Deze wordt vervangen door een nieuw
apparaat met 2 tappunten. In het wedstrijdsecretariaat komt een nieuw koffiezetapparaat met alleen
koffie en thee.
-10. Sluiting en volgende vergadering 3 december 19.30 uur.

