Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: dinsdag 05.05.2020 20 uur Online
Aanwezig: Ron de Vries, Pascal van Druten (plv. voorzitter), Niels Bijlhout, Gerard van der Kroon, Jan
van Leest, Danielle Welten (notulist)
Afwezig met kennisgeving: : Ge Wagemakers
-1. Opening: door de Voorzitter.
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:
-geen
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 28 april 2020 goed gekeurd
- Aktiepunten uitgevoerd:
-geen
-4. Bestuurszaken:
-Alle uitgaven in verband met maatregelen bij de trainingen ivm corona worden doorgespeeld naar
Leo en verzameld om te communiceren met SEC/Gemeente
-De vraag was of Blinq dagbesteding de werkzaamheden en sportlessen binnen Margriet zou kunnen
voortzetten. Helaas kan dit nog niet ivm de corona maatregelen. We hopen spoedig Blinq te kunnen
uitnodigen en waarderen zeer de hulp.
-Er wordt een Osse Bingo georganiseerd op 16 mei . Vier grote sportverenigingen (MHC, OSS 20, Top
en Margriet) doen mee om de lokale Osse horeca te steunen. Gerard coördineert dit vanuit Margriet.
Op de website van Margriet en de Facebook pagina is te lezen en te volgen hoe de leden eraan mee
kunnen doen. Verdeelsleutel wordt gemaakt afhankelijk van aantal leden. Margriet 1049 leden.
-5. Jeugdzaken:
-Het bestuur heeft de eerste teams al kunnen laten trainen bij Margriet. We hebben de protocollen
geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt die de veiligheid beter
garanderen. De desbetreffende vrijwilligers worden door het bestuur geïnformeerd.
We zijn positief gestemd en krijgen lof over de aanpak. Mochten er verbeterpunten zijn dan hoort
bestuur deze graag.
-Alle teams worden bevraagd of zij deze en/of volgende week kunnen starten met voetballen.
Mochten er redenen zijn waardoor dit niet mogelijk is; gaan we samen kijken naar mogelijkheden
zodat teams toch kunnen starten.
-We vragen de leiders en trainers van de desbetreffende teams navraag te doen of teamleden willen
blijven voetballen zodat we een duidelijk beeld krijgen in welke teams gaten vallen en oplossingen
nodig hebben. Voorkeur is om voor de zomer de teamindelingen rond te hebben
-Uitgangspunt vooralsnog: eigen leden
-6. TC Senioren:
-Trainer Margriet 2 heeft aangegeven te stoppen. We zijn op zoek naar een nieuwe trainer.

-7. Accommodatie:
- geen
-8. Evenementen:
- uitgesteld tot nader order.
-9. Kantinezaken:
-geen
-10. Vrijwilligerszaken:
-geen
-11. Rondvraag:
-geen
-10. Sluiting en volgende vergadering in overleg.

