Notulen bestuursvergadering Margriet 22 -03-2021
Aanvang:
19.30 uur
Notulant:
Danielle Welten
Aanwezig:
Gerard van der Kroon Jan van Leest, Ron de Vries, Piet de Jongh (voorzitter)
Afwezig met kennisgeving: Pascal van Druten
Onderwerp
1.

Opening

2.

Mededelingen
✓ Het bestuur heeft vernomen dat er veel corona
besmettingen zijn binnen teams van Margriet.
Het bestuur wenst indien bekend en iedereen beterschap.

3.

Notulen vergadering 22-2-2021 zijn goed gekeurd.
Notulen ALV 15-03-2021 zijn goed gekeurd
✓ Het bestuur geeft aan dat de ALV goed is verlopen. Er is
voor een goede vorm gekozen met de juiste technische
ondersteuning.
✓ Het bestuur houdt in de gaten wanneer we het 75 jarige
jubileum kunnen vieren/inplannen met een fysieke datum;
tijdig de KNVB te informeren.

4.

Jeugdcommissie
✓ Marc van Hinthum toernooi zal dit jaar plaats vinden 28/29
augustus 2021. Joop en Ron beheren de organisatie.

5.

Algemene zaken
✓ WBTR ( wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen) is
een nieuwe wet die per 1 juli 2021 van kracht gaat. Er moet
een aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet komen.
Het bestuur komt hier de volgende vergadering op terug.
Piet gaat in gesprek met een notaris om te kijken wat die
voor ons kan betekenen
✓ De buurt wordt uitgenodigd in gesprek te gaan met het
bestuur over de aanleg nieuwe kunstgrasveld en verlichting.
✓ Akobe verricht de wettelijke taken omtrent de
brandbeveiliging binnen Margriet. Inmiddels hebben Jan

Middel en Maurice Hommeles een diploma gehaald nadat
zij een training hebben gevolgd bij Akobe. Zij kunnen de
maandelijkse controles uitvoeren omtrent de
brandbeveiliging binnen Margriet.

6.

Technische commissie
✓

7.

Financiën
✓

8.

Sponsoring/website
✓

9.

Kantine
✓ Het bestuur wordt geïnformeerd over de aanpassingen
vluchtdeuren in de kantine; betreft de deuren die uitkijken
naar de ingang Margriet. Er hangt een kastje naast de
betreffende deuren. De deuren gaan automatisch open bij
brand en als het glaasje in het betreffende kastje kapot
wordt geslagen met daarbij de handeling dat de knop wordt
ingeduwd. De vluchtdeuren kunnen nu niet meer worden
gebruikt als uitgang.
✓ Nieuw contract Bavaria; Bavaria meldt zich vanzelf wanneer
de situatie veranderd doelend op de corona maatregelen.
Bavaria is flexibel. Het bestuur is erg tevreden over de
samen werking met Bavaria.
✓ Het bestuur wordt geïnformeerd dat de voorraden in de
kantine de eind datum bereiken. Er is een deel van de
voorraad uitgedeeld aan onze leden na de training. Met het
overige voorraad wordt bekeken wat het beste is te doen.

Volgende vergadering 12 april 20.00 uur

