Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 22.06.2020 20.00 uur
Aanwezig: Pascal van Druten, Niels Bijlhout, Gerard van der Kroon (plv voorzitter), Jan van Leest,
Danielle Welten (notulist)
Afwezig met kennisgeving: Ron de Vries
-1. Opening: door de plv. voorzitter.
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:
-geen
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen 02.06.2020 zijn goedgekeurd
- Aktiepunten uitgevoerd:
-4. Bestuurszaken:
-Het financieel overzicht van Margriet tot 20-6-2020 is kloppend. We blijven dit nauwlettend volgen.
-We blijven herinneringen sturen en contact leggen met leden die de contributie, om een of andere
reden ,nog niet betaald hebben. Dit proces verloopt voorspoedig.
-Teamindelingen seizoen 2020/2021; Pascal neemt contact op met Ron om te vragen naar extra
check leden administratie zodat alleen de voetballende leden in de voetballende teams ingedeeld
worden en er een actueel beeld is van de afmeldingen. Dit om een kloppend beeld te hebben van de
teamindelingen nieuw seizoen.
-Er zijn gesprekken geweest en nog gaande met vrijwilligers/commissies/sleutelfiguren a.d.h.v. de
resultaten vrijwilligers enquête. Er is besloten commissies/vrijwilligers/sleutel figuren deel te laten
nemen aan de bestuur vergaderingen om op te hoogte te blijven van wat er speelt in de vereniging
en sneller te kunnen handelen bij vraagstukken. De frequentie van deelname hangt af van de vraag
vanuit de commissies/vrijwilligers/sleutel figuren. In principe wordt gedacht aan 1 keer per 3
bestuursvergaderingen.
-Er is gevraagd of Met (Maatschappelijk Ervarings Tijd) een presentatie mag houden voor circa 80 pp
in de kantine of deels buiten van Margriet op 6 juli 17.00 tot 18.30 uur. Bestuur heeft toestemming
hiervoor gegeven.
-Magazine margriet; Jan heeft een voorstel gedaan. Het bestuur gaat nadenken hoe we hier vorm
aan zouden kunnen geven of niet. We komen hier op terug.
-5. Jeugdzaken:
-We hebben aan de kaart gebracht dat we de jeugdige jeugdtrainers meer willen ondersteunen in het
geven van trainingen bijvoorbeeld dmv het geven van cursussen om tevens het niveau van de
trainingen omhoog te laten gaan. Hoe we dit precies gaan vorm geven, komen we op terug na de
zomer vakantie, start nieuwe seizoen.
-6. TC Senioren:
-geen
-7. Accommodatie:

-geen
-8. Evenementen:
- De jubilarissen worden in kaart gebracht door Leo Strik en Henry Reijders en komen op de website
van Margriet te staan
-9. Kantinezaken:
-Er heeft een gesprek plaats gevonden met een 2e kandidaat kantinebeheerder die vanuit de
gemeente is aangedragen. Het was een goed gesprek maar deze persoon is het niet geworden. Het
bestuur gaat verder op zoek nar een nieuwe kandidaat.
-10. Vrijwilligerszaken:
-We hebben een mooie cadeautje/attentie bedacht en uitgewerkt voor alle vrijwilligers die
betrokken zijn bij de vereniging en waar het bestuur veel waardering voor heeft. Dit
cadeautje/attentie wordt overhandigt door het bestuur op donderdag 2juli/vrijdag 3 juli. Tussen
19.30 en 21.00 uur kunnen alle vrijwilligers hun attentie/cadeautje op komen halen.
-11. Rondvraag:
-Vanaf 17 augustus kan er weer getraind worden op de velden van Margriet
-10. Sluiting en volgende vergadering maandag 10 augustus 20.00 uur
HET BESTUUR WENST IEDEREEN EEN HELE FIJN WELVERDIENDE VAKANTIE TOE!

