Notulen bestuursvergadering Margriet
26-04-2022
Aanvang:
19.30 uur
Notulant:
Danielle Welten
Aanwezig:
Pascal van Druten, Michel Fleer, Jan van Leest, Ruud Pigmans,
Leo Strik en Piet de Jongh (voorzitter)
Afwezig met kennisgeving: Gerard van der Kroon
Onderwerp
1.

Opening
✓

2.

Mededelingen van Leo;
✓ Leo stelt bestuur op de hoogte van de openstaande
contributie van leden. Valt mee.
✓ De ledenaantallen stijgen binnen Margriet. We zitten bijna
op 1100 leden.
✓ Abonnement glasbak is afgesloten
✓ De Kantine gaat vrijdag niet meer open (te weinig omzet en
geen personeel)
✓ Wasmachine is weer gemaakt met dank aan VEGA

3.

Notulen vergadering 05-04-2022 zijn goedgekeurd
✓

4.

Algemene zaken
✓ Margret heeft gebruik gemaakt van spreektijd binnen de
bestuursvergadering. Er is onvoldoende kantine personeel.
✓ Jan informeert het bestuur over de ontwikkelingen binnen
Jubileum commissie
✓

5.

Jeugdcommissie (Michel Fleer)
✓ Nog niet alle gesprekken hebben plaats gevonden met de
desbetreffende teams JO19 om de overgang naar de
senioren teams te bespreken. De volgende vergadering
komen we erop terug.
✓ Michel informeert het bestuur dat er oriënterende
gesprekken zijn tussen de voetbalverenigingen in Oss en de
jeugd coördinatoren meiden voetbal. Dit om tot een
samenwerking te komen om het meiden voetbal beter te
organiseren.

6.

Technische commissie (Pascal van Druten)
✓ Pascal informeert het bestuur over de voortgang zondag
1/zaterdag 1 seizoen 2022/2023

7.

Senioren commissie (Ruud Pigmans)
✓

8.

Financiën (Leo Strik)
✓ Gerard gaat achter de offerte gordijnen kantine aan. Wordt
vervolgd.
✓ Leo informeert het bestuur over de offerte van het Wijnhuis
en gaat er verder mee.
✓ Het bestuur heeft gesproken over de financiering van de
selectie in toekomst. De financiering wordt niet door de
club betaald maar door de sponsoren. Hoe dit goed vorm te
geven wordt nog over nagedacht en komt terug in de
vergadering.
✓ Voor het niet spelen van wedstrijden worden door de KNVB
boetes opgelegd. Het bestuur wordt geïnformeerd over de
desbetreffende teams en deze teams ontvangen de
rekening.
✓ Leo informeert het bestuur over de opbrengst van de
vrienden loterij van afgelopen 20 april. We hebben een
goede opbrengst weten binnen te halen. We streven ernaar
om volgend jaar hier meer in de investeren.

9.

Sponsoring/website (Gerard van der Kroon)
✓ Sponsorcommissie komt in de komende periode bijeen. De
uitkomsten worden besproken in de volgende vergadering.

10.

Kantine (Gerard van der Kroon)
✓ Aanspreekpunt kantine wordt tijdelijk Jan van Leest. Er
komt een gesprek met het kantine personeel.
✓ Het bestuur heeft gesproken over het drank gebruik onder
leden en niet leden onder de 18 jaar binnen onze kantine.
Het bestuur gaat niet akkoord dat drankgebruik onder de 18
jaar wordt toegestaan en zullen dit nogmaals onder de
aandacht brengen door posters op te hangen in en rondom
de kantine
✓ Er mag een disco komen na de thuis wedstrijd; wedstrijd
Margriet tegen Nooit Gedacht. Pascal bewaakt dat de
deuren kantine gesloten blijven naar de buitenwereld en de
decibel van het geluid niet wordt overschreden.

11.

Vrijwilligers commissie (Jan van Leest)
✓

12.

Accommodatie beheer
✓

Bestuursvergadering dinsdag 7 juni 19.30 uur

