Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 24.08.2020 19.30 uur
Aanwezig: Pascal van Druten, Gerard van der Kroon (waarnemend voorzitter), Jan van Leest, Danielle
Welten (notulist) Afwezig met kennisgeving: Ron de Vries
-1. Opening: door de waarnemend voorzitter.
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen 10.8.2020 zijn goedgekeurd
- Aktiepunten uitgevoerd:
-4. Bestuurszaken:
-Er heeft een gesprek plaats gevonden met David Brukx. Hij gaat een deel van de taken overnemen
van Leo Strik. Het betreft ledenadministratie/contributie inning.
-We hebben opnieuw gesproken over de passende corona maatregelen binnen Margriet. Het bestuur
heeft uitgedragen dat de teams JO17 en ouder (ook de senioren teams) geen gebruik kunnen maken
van de kleedkamers tijdens de trainingsdagen. Het bestuur bekijkt per week of de teams van JO17 en
ouder (ook senioren teams) wel gebruik kunnen maken van de kleedkamers op dagen dat er
wedstrijden gespeeld worden. We zullen de informatie over de kleedkamers delen op de Margriet
site. Tevens zullen we de verenigingen die uitgenodigd zijn bij Margriet te komen spelen informeren
of er wel of niet gebruik van de kleedkamers kan worden gemaakt. SAP ruimte wordt voorlopig niet
gebruikt voor sponsors en ook niet voor wedstrijdbesprekingen.
-Er zullen stickers op de kleedkamers deuren geplakt worden met de toegestane aantal spelers per
kleedkamer.
-In de kantine en complex zijn de maatregelen inmiddels duidelijk zichtbaar en duidelijk aangegeven
wat er verwacht wordt van onze leden en gasten.
-Het bestuur evalueert elke vergadering hoe er door onze leden en gasten om wordt gegaan met de
aangegeven maatregelen binnen Margriet en waar er verbeterpunten kunnen zijn.
-Inmiddels zijn de contributies eruit gegaan en we zien dat veel leden betaald hebben.
-Het overzicht van de achterstallige contributie ziet er positief uit. We geven de leden de ruimte tot
14 september de achterstallige contributie te betalen. Mochten er leden zijn die niet kunnen
voorzien in het betalen van de achterstallige contributie dan hoort het bestuur dit graag om te
bekijken of we samen tot een passende oplossing kunnen komen. Wie uiteindelijk niet betaald
zonder reden en overleg zal niet speelgerechtigd zijn.

-5. Jeugdzaken:
-We hebben afgesproken dat de leden van de jeugdcommissie beschreven worden op de website
zodat alle leden de jeugdcommissie weten te benaderen.
-De jeugdcommissie bestaat uit alle coördinatoren binnen de jeugd.
-De jeugdcommissie heeft zijn eerste vergadering dit seizoen gepland; woensdag 2 september.
We hebben afgesproken 4 vergaderingen te plannen op jaarbasis.

-De jeugd commissie gaan ouder avonden organiseren om duidelijk beeld te krijgen van wat er speelt
binnen de vereniging.
-6. TC Senioren:
-geen
-7. Accommodatie:
Maurice Hommeles heeft zijn werkzaamheden rondom accommodatie beheer toegelicht. Wat is er
gebeurd en wat staat nog op de planning te gebeuren qua onderhoud accommodatie.
Tevens heeft hij aan gegeven vanuit zijn scheidsrechter rol waar de struikelblokken liggen binnen
Margriet. Er is gesproken over mogelijke oplossingen die in gang worden gezet.
-8. Evenementen:
- Het bestuur heeft uitgesproken dat we het 75 jarig bestaan van Margriet een groot feest waard is!
Helaas kunnen we door de corona maatregelen nu niet starten met de organisatie ervan. Het bestuur
stelt de organisatie uit en wenst een jubileum commissie samen te stellen.
-Er wordt op de website aangegeven dat het bestuur alert blijft wanneer er versoepelingen zijn van
de corona maatregelen, er gestart wordt met de kaderavond

-9. Kantinezaken:
-Het kantine personeel inclusief snackbar is inmiddels 15 vrijwilligers sterk.
-het bestuur zal een oproep plaatsen op de website dat we graag nog een aantal vrijwilligers erbij
wensen. “Ben je 16 en wil je wat verdienen? Kom een bar dienst draaien!!!”
-10. Vrijwilligerszaken:
-Gerard en Jan gaan het gesprek aan met SEC. Het SEC heeft aangegeven bij te kunnen dragen
Margriet te ondersteunen bij het zoeken naar vrijwilligers
-11. Rondvraag:
-geen
-10. Sluiting en volgende vergadering 14 september 19.30 uur

