Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 22.02.2021 19.30 uur online
Aanwezig: Pascal van Druten, Gerard van der Kroon (waarnemend voorzitter), Jan van Leest, Danielle
Welten (notulist), Ron de Vries, Piet de Jongh.
-1. Opening: door de waarnemend voorzitter.
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen 1-2-2020 zijn goed gekeurd
- Aktiepunten uitgevoerd:
-4. Bestuurszaken:
-Piet heeft bestuur geïnformeerd over het te maken nieuwe kunstgrasveld op veld 1. Het bestuur
heeft besloten de omwonenden te voor-informeren over de plannen kunstgrasveld inclusief
verlichting. Het lijkt ons correct dit te doen voordat de Gemeente de planning
en vergunningaanvraag regelt. Een en ander valt onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente.
-Het bestuur heeft de ALV verder voorbereid en komen met een paar bestuursleden op 8 maart
bijeen om de digitale ALV te testen.
Het stemmen van bestuursleden o.a. nieuwe voorzitter, zal via een digitale anonieme stemming
plaatsvinden tijdens de vergadering.
-Er heeft een gesprek plaats gevonden met Demie van Haren. Demie van Haren wil graag meedenken
hoe functioneel gebruik te maken van de verschillende social media platforms. Pascal informeert
bestuur . Het is goed om social media op een juiste manier te gebruiken/in te zetten. Belangrijk
daarbij is om doelen te formuleren. Te denken valt aan o.a. werving leden per leeftijdsklasse en het
contact onderhouden van bestaande leden.
-5. Jeugdzaken:
-Pascal informeert bestuur over de ontwikkelingen van het te schrijven opleidingsplan.
-Jan informeert bestuur dat het schema van de onderlinge oefenwedstrijden op de website staan
vermeld.
-Ron informeert bestuur dat het evenement voor de jeugd gaat plaats vinden in weekend 17 en 18
april.
-6. TC Senioren:
-geen
-7. Accommodatie:
-geen
-8. Evenementen:
-geen
-9. Kantinezaken:
-geen

-10. Vrijwilligerszaken:
-geen
-11. Rondvraag:
-Jan gaat deel nemen aan de online inspiratie avond sport & cultuur 4 maart.

-12. Sluiting en volgende vergadering 15 maart 19.00 uur online ALV

