Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 18.05.2020 19.30 uur Online
Aanwezig: Ron de Vries, Pascal van Druten, Niels Bijlhout, Gerard van der Kroon (plv voorzitter), Jan
van Leest, Danielle Welten (notulist) Afwezig: Ge Wagemakers
-1. Opening: door de plv. voorzitter.
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:
-geen
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen 05.05.2020 en 08.05.2020 zijn goedgekeurd
- Aktiepunten uitgevoerd:
-geen
-4. Bestuurszaken:
-Financieel overzicht van 12.05.2020 ziet er goed uit. Elke vergadering worden we op de hoogte
gebracht van de stand van zaken.
-Gerard gaat het initiatief nemen om met de andere grote sportverenigingen in Oss te kijken naar
mogelijke tegemoetkomingen vanuit overheid.
-Ron heeft een morele brief/app gestuurd naar leden die de contributie niet betaald hebben. Er is
positief gereageerd en we hebben een inhaalslag kunnen maken in de achterstallige betalingen. Er
wordt opnieuw contact gezocht met de leden die nog niet hebben of kunnen reageren.
-5. Jeugdzaken:
-Het bestuur heeft de hervatten trainingen geëvalueerd. We horen en zien dat de trainingen goed
gaan en de teams plezier hebben. Het wordt tijd de 2e fase op te starten. Trainers worden
geïnformeerd (Ron)om een 2e training te kunnen laten plaats vinden. Ook kan de mini champions
league gestart worden op de zaterdagen.
-Ballen; er wordt uitgezocht of het verstandiger is de ballen in te gaan leveren na de training. De
ballen van de desbetreffende teams worden in bewaring genomen in de kleedkamers van Margriet
en zorgvuldig gelabeld.
-6. TC Senioren:
-We hebben een nieuwe trainer Margriet 2: Maikel Maas
-7. Accommodatie:
-geen
-8. Evenementen:
- uitgesteld tot nader order.
-9. Kantinezaken:

-Kantinebeheerder; er heeft een gesprek plaats gevonden met een mogelijke kandidaat die door de
gemeente aangedragen is. De kandidaat is mogelijk goed in te zetten op andere taakgebieden
waardoor we verder op zoek gaan naar een kantine beheerder.
-10. Vrijwilligerszaken:
-Jan heeft de enquête uitgewerkt en stuurt ons de resultaten. Komende vergadering komen we
hierop terug.
-Het bestuur is erg dankbaar voor de inzet van onze vrijwilligers. We zoeken naar een passende vorm
om deze dankbaarheid uit te spreken.
-11. Rondvraag:
-geen
-10. Sluiting en volgende vergadering dinsdag 2 juni 20.00 uur.

