Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 21 oktober
Aanwezig: Ge Wagemakers (voorzitter), Ron de Vries, Pascal van Druten, Niels Bijlhout, Corne van
Rossum, Danielle Welten (notulist).
Afwezig met kennisgeving: Gerard van der Kroon
-1. Opening: door de Voorzitter: Ge Wagemakers
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:
-geen
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 23 september doorgenomen en goedgekeurd.
- Aktiepunten uitgevoerd:
-geen
-4. Bestuurszaken:
-Voorbereiden Algemene Leden Vergadering 4 november. Leo heeft een presentatie gehouden en
het bestuur laten zien hoe de jaarcijfers 2018/2019 en begroting 2019/2020 getoond gaan worden
tijdens de Algemene Leden Vergadering. Deze zijn ter inzage voor leden per 23-10-2019.
-Het bestuur nodigt de leden van Margriet uit dmv een uitnodigende poster, te praten over een
rookvrije voetbal vereniging. Hierover kan worden gesproken tijdens de Algemene Leden
Vergadering.
-5. Jeugdzaken:
-Bestuur wenst strikte handhaving alcohol verbod in de kantine.
-Ron meld dat Jo15-2 geen trainer hebben. Alle ouders zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan met
elkaar om te kijken of we een oplossing kunnen vinden.
-Ron meld dat Jo14-3 onvoldoende spelers hebben in het team. Ron gaat het gesprek aan om te
bekijken of er een oplossing kan komen
-6. TC Senioren:
-Gesprekken met hoofdtrainer Maarten van Vugt zijn gestart laat Pascal het bestuur weten.
-7. Accommodatie:
-Ambitie Margriet energiebeleid; energie neutraal maken. Niels gaat onderzoeken hoe we dit in de
toekomst kunnen gaan zijn. Niels houdt bestuur op de hoogte van deze ontwikkelingen.
-Er worden gesprekken gevoerd met de gemeente hoe we de doelen adequater kunnen opbergen op
het terrein Margriet.
-Er is een gesprek geweest met de gemeente over uitbreiding kunstgrasvelden Margriet. Het bestuur
gaat een schrijven aanleveren met een onderbouwing/visie toekomst Margriet. Tevens wordt er een
gesprek aangegaan met de KNVB over de normen waaraan Margriet moet voldoen

-8. Evenementen:
-geen
-9. Kantinezaken:
-geen
-10. Vrijwilligerszaken:
-geen
-11. Rondvraag:
-geen
-10. Sluiting en volgende vergadering 11 november 19.30 uur.

