Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 18.03.2019.
Aanwezig: Ge Wagemakers (voorzitter), Ron de Vries (afwezig met kennisgeving), Pascal van Druten,
Niels Bijlhout, Corne van Rossum, Gerard van der Kroon, Danielle Welten (notulist).
-1. Opening: door de Voorzitter.
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:

-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 18.02.2019 doorgenomen en goedgekeurd.
- Aktiepunten uitgevoerd:
-Functie secretaris opgevuld door Danielle Welten
Ge
-Registratie van functionarissen bij KNVB
Ge
-Actie richting TOP Oss over betaling van vergoeding
Gerard
-Voorstellen Corne via website
Ge/Corne
-Mailadressen vrijwilligerszaken aanmaken
Pascal

-4. Bestuurszaken:
- Ge is een kennismakingsgesprek aangegaan met het SAP. SAP en het bestuur blijven met elkaar in
gesprek over de accommodatie/beleidszaken en de samenwerking

-5. TC Jeugdzaken:
-Bezetting trainingsseizoen 2019-2020 loopt voorspoedig
-Aanstelling hoofdjeugd opleiding is gaande in proces

-6. TC Senioren:
-Verloopt goed. Gesprek Fysiotherapeut en Keeperstrainer hebben voortgang
-Pascal organiseert samen met Gerard een kennismaking met Sap en de nieuwe hoofdtrainer van het
1e
-Het G Voetbal gaat mogelijk een samenwerking aan met MOSA en NLC en wordt aangestuurd door
Margriet. Mogelijk kunnen zij competitie gaan spelen in het nieuwe voetbal seizoen.

-7. Evenementen:
-Terugblik Hollandse avond; zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar
-Terugblik Carnavalsmiddag (dinsdag); zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar
-21 april (1e Paasdag) :Keepers dag, organisatie verloopt voorspoedig (Maikel Boeijen)
-23 april
:Jo de Valk Oldstars Toernooi(Geert-Jan Princen)
-24 mei
:Kaderavond
-30/31 mei
:Oss Talenten Cup(Ron)
-21/22/23 juni
:E-kamp (Sven van Bakel)
-29 juni
:Wijk Toernooi,
-18 augustus
:Voorbereidings Toernooi (Pascal van Druten)

-8. Kantine zaken:
-Kantine beheer vraagt aandacht (Gerard)

-9. Accommodatie:
-Informatie speeltoestel is opgevraagd (Niels)
-Beamer wordt niet geadviseerd; wordt gezocht naar alternatief met een daarbij horende begroting
(Niels)

-10. Coördinatie Vrijwilligerszaken:
-Organiseren dat de vrijwilligers lid worden(Corne)
-Enquête organiseren en uitvoeren (Corne)
-Via Sport Link wordt op proef ( 1 mnd) de administratie van de vrijwilligers bijgehouden(Corne)
-Zaterdagdienst vraagt om betere organisatie.(Corne en Ron)
-Beheer vrijwilligers zoeken (Corne)
-Gesprekken organiseren/uitnodigen met sleutelfiguren/coördinatoren om te polsen wat er leeft
binnen onze vereniging.( Corne/Ron/Pascal)

-11. Rondvraag:
-Vraag vanuit stagiaire CIOS sport opleiding om meer zich in te lezen/leren rondom beheer
accommodatie/ beheer financiën. Corne volgt en organiseert dit op maat(Corne)
-Navraag bij wie contract loopt voor energie/gas en licht en tot wanneer (Gerard)
-Uitnodiging Voetbaltafels is binnen gekomen. Ge gaat er naar toe.
-12. Sluiting en volgende vergadering: maandag 8 April 19.30 uur.

