Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 18.02.2019.
Aanwezig: Ge Wagemakers (voorzitter), Ron de Vries, Pascal van Druten, Niels Bijlhout, Corne van
Rossum, Gerard van der Kroon (notulist).
-1. Opening: door de Voorzitter.
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:
- Uitnodiging van Berghem Sport voor opening kantine 10.03.2019 Pascal en Ron
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 28.01.2019 doorgenomen en goedgekeurd.
- Aktiepunten uitgevoerd:
-Vastleggen jeugdtrainers
Pascal
-Vergunningen kantine met beschikking
Ge
-Carnaval 5 maart met voetbal activiteiten
Pascal/Gerard
-Kantine regelen bij afgelastingen
Gerard
-Probleem nooddeuren oplossen
Niels
-Scherm en beamer in kantine uitzoeken
Niels
-4. Bestuurszaken:
-Leo geeft uitleg bij de cijfers t/m 31.12.2018. Toelichting op diverse punten. Cijfers zijn in lijn met de
begroting. Volgende afspraak eind april voor cijfers t/m eerste kwartaal 2019.
-Inschrijving Kamer van Koophandel geregeld (aktie Ge). Alsnog besloten dat inschrijving KvK gebeurt
met Ge Wagemakers en Pascal van Druten.
-Beheer Instagramaccount kort gesloten en ondergebracht bij Geert-Jan.
-Ge zal procedure over plaatsing van zaken op de website bespreken met Geert-Jan.
-Nogmaals met elkaar besproken en uitdragen dat externe communicatie voor Margriet alleen
gebeurt door de voorzitter.
Gerard neemt aktie naar Bvo Top Oss ivm betaling aan Margriet.
-5. Jeugdzaken: geen
-6. TC Senioren: geen
-7. Accommodatie:
-Aanschaf beamer en scherm door Niels. Akkoord met voortgang.
-Aanschaf trekker voor vegen velden akkoord voortgang Niels.
-Aanschaf speeltuin akkoord. Voortgang Niels.
-8. Evenementen:
-Oss Talent Cup op 30-31 mei. Voortgang met aanvraag van de juiste vergunningen.
-9. Kantinezaken:
-Aktie ivm onderzoek nieuwe koffieautomaat. Niels/Gerard

-10. Vrijwilligerszaken:
-Corne heeft Plan van aanpak ingediend en krijgt akkoord voor de verdere voortgang.-Suggestie om
Corne zich te laten voorstellen via website. Aktie Ge/Corne.
Pascal zal emailadressen te laten aanmaken voor vrijwilligerszaken.
-11. Rondvraag:
-Voorbereidingstournooi wordt gesponsord door Joep Makelaardij (Pascal).
-Pascal geeft aan dat er behoefte is om in gesprek te gaan met sleutelfiguren/ coördinatoren om te
polsen wat er leeft.
-10. Sluiting en volgende vergadering: maandag 18 maart 19.30 uur.

