Notulen bestuursvergadering Margriet
11-01-2022
Aanvang:
19.30 uur
Notulant:
Danielle Welten
Aanwezig:
Pascal van Druten, Jan van Leest, Ruud Pigmans, Leo Strik,
Michel Fleer, Gerard van der Kroon ,Piet de Jongh (voorzitter)
Onderwerp
1.

Opening
✓

2.

Mededelingen
✓ De beste wensen voor iedereen!

3.

Notulen vergadering 30-11-2021 en ALV 14-12-2021 zijn goed
gekeurd
✓

4.

Algemene zaken
✓ Jubileum commissie heeft een planning gemaakt van de
feestelijke activiteiten dit jaar. Deze planning wordt op
posters afgedrukt en verspreid over het sportpark.
✓ ALV van afgelopen 14 december is goed doorlopen.
✓ Corona protocol; afhankelijk van komende persconferentie
vrijdag 14 januari wordt het protocol aangepast.

5.

Jeugdcommissie (Michel Fleer)
✓ Michel informeert het bestuur dat er een gesprek heeft
plaats gevonden tussen jeugdcommissie en de technische
commissie met als doel tot een betere samenwerking te
komen.
✓ De overgang van JO19 teams naar de senioren teams wordt
dit jaar uitgebreid gevolgd. De teams JO19 zullen op korte
termijn bevraagd worden wat zij wensen om de overgang
naar de senioren teams soepeler en beter te organiseren.

6.

Technische commissie (Pascal van Druten)
✓ Het bestuur heeft gesproken over de voortgang zaterdag
1/zondag 1 seizoen 2022/2023
✓ Pascal heeft het bestuur geïnformeerd dat de jeugdtrainers
2022/2023 in de bovenbouw georganiseerd zijn. In de
onderbouw vergt het meer zorg en aandacht deze op te
vullen.
✓ Werkgroep opleidingen is druk aan het werk en beter
zichtbaar, aanspreekbaar voor onze leden.

Uiterlijk 1 juni 2022 worden de nieuwe indelingen van
recreatieve en selectie teams bekend gemaakt en op de
website geplaatst. Er worden o.a. cursussen aangeboden
aan zowel de trainers van selectie teams als recreatieve
teams. De leden van Margriet zullen meer gaan ervaren dat
Margriet inhoudelijk aan verbeterpunten werkt.
7.

Senioren commissie (Ruud Pigmans)
✓

8.

Financiën (Leo Strik)
✓ Leo informeert het bestuur dat de mini doeltjes zijn besteld
en worden half februari 2022 geleverd.
✓ Leo informeert het bestuur dat hij alle verzekeringen
aangaande Margriet onder de loep neemt en het bestuur
zal informeren over de stand van zaken
✓ Leo informeert het bestuur over financiële zaken

9.

Sponsoring/website (Gerard van der Kroon)
✓ Loek Wenting wordt voorzitter van de sponsorcommissie.

10.

Kantine (Gerard van der Kroon)
✓ Vacature kantine beheerder; Gerard neemt contact op met
het uitzendbureau en laat zich informeren over de stand
van zaken.

11.

Vrijwilligers commissie (Jan van Leest)
✓ De zaterdagdienst zal anders ingevuld gaan worden gezien het
gebrek aan vrijwilligers. Jan gaat verder met de invulling van de
nieuwe strategie die wel bekend is bij andere verenigingen.

Bestuursvergadering dinsdag 1 februari 19.30 uur

