Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet online.
Datum: maandag 16.11.2020 19.30 uur
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 26.10.2020 zijn goedgekeurd.
- Aktiepunten uitgevoerd:
-4. Bestuurszaken:
-Geert-Jan Princen is uitgenodigd deel te nemen aan de bestuursvergadering om zijn inbreng te
geven over zijn takenpakket binnen Margriet. Geert-Jan heeft zijn verschillende rollen uitgelegd van
zijn werkzaamheden. Daarnaast deelde hij punten die hij vanuit de enquête destijds graag besproken
wilde zien. Het bestuur gaat met een 2 tal punten aan de slag; het makkelijker kunnen verplaatsten
van de doelen naar een veilige plek naast de velden en het nut van 2 websites beheren kritisch
bekijken; SAP versus Margriet.
Daarnaast is er besproken hoe we informatie, functionele en interessant te lezen, kunnen delen op
social media en onze website. Het bestuur gaat hierover in beraad.
-Leo Strik heeft het bestuur uitgenodigd om de financiële cijfers Margriet 2019/2020 te delen. Het
bestuur is geïnformeerd en heeft kritische vragen kunnen stellen.
We kunnen opmaken dat we het afgesloten voetbal seizoen redelijk goed hebben kunnen afsluiten.
De voortgang cijfers 2e helft van het voetbal seizoen blijft afhankelijk van de voortgang Covid-19
maatregelen. Margriet mist inkomsten zoals ook andere verenigingen door oa sluiting kantine. Het
bestuur zal regelmatig dit onderwerp terug laten komen in de bestuursvergaderingen.
-ALV die gepland stond op 30 november wordt alsnog verplaatst naar 18 januari 2021 ivm de actuele
corona maatregelen.
-5. Jeugdzaken:
-geen
-6. TC Senioren:
-geen
-7. Accommodatie:
-geen
-8. Evenementen:
-Er wordt een alternatief Sinterklaas activiteit opgezet door Jan van Leest.
-Er wordt een kerst bingo georganiseerd. Gerard en Pascal behouden het overzicht

-9. Kantinezaken:
-geen
-10. Vrijwilligerszaken:
-geen
-11. Rondvraag:
-Er wordt een oproep geplaatst op de website van Margriet over wie de AED apparatuur kan
bedienen? Huidige stand van zaken is dat er meer mensen daarbij betrokken mogen zijn en deel
mogen nemen aan de cursus die 2 keer per jaar plaatst vindt binnen Margriet.
-10. Sluiting en volgende vergadering 7 december 19.30 uur

