Notulen bestuursvergadering Margriet
Aanvang:
Notulant:

18-06-2018

19.30 uur
Piet

Onderwerp
1.

Opening

2.

Mededelingen
✓ Receptie Schadewijk: Piet en Theo hebben Margriet
vertegenwoordigd

3.

Jeugdcommissie
✓ Selectieteams/selectieprocedure: er staan veel ouders op
de selectieteams in de onderbouw. Over de hele breedte
zien we kinderen overstappen naar andere verenigingen.
We zullen opnieuw de procedure onder het licht moeten
houden en daar waar nodig bijstellen. Pascal en Ron gaan
dit oppakken.
✓ Scouting: moet structureel en breder ingezet gaan worden
✓ Incident toernooi Wilhelmina: er wordt een afspraak
gemaakt met Wilhelmina om de situatie bespreekbaar te
maken en te zoen naar mogelijke oplossingen.
✓ O-19-3: we willen dit team in zijn geheel overhevelen naar
de senioren.

4.

Notulen vorige vergadering : goedgekeurd

5.

Algemene zaken
✓ Grote clubactie: de actie is opnieuw opgepakt en komende
maandag is er een eerste bijeenkomst.
✓ Wet op privacy: we moeten inzichtelijk maken dat we er
mee bezig zijn. Joop wordt ver zocht een stukje te schrijven
voor op de website.
✓ Wijktoernooi: 18 teams ingeschreven. Piet en Michael zijn
aanwezig.
✓ Overnemen taken Harrie: Niels gaat dit oppakken
✓ Voorbereidingstoernooi 19 augustus 2018: acht
deelnemende teams, toernooischema is gemaakt en de
lunch is geregeld Montimar). Organisatorisch is alles rond.

✓ Verdeling vergunningen: activiteiten worden eerst
besproken met een deel van het bestuur. Vervolgens wordt
binnen het bestuur besproken wat voor vergunning nodig is
✓ RABO clubkascampagne: Michael gaat dit oppakken.

6.

Technische commissie
✓ Update selectiespelers: Pascal geeft tekst en uitleg over de
stand van zaken na 15 juni.

7.

Financiën
✓

8.

Sponsoring
✓ De leesmap blijft sponsor. Er komt nog een nieuwe
afspraak. Het komend jaar kunnen we nog in huidige tenues
spelen.
✓ Er wordt een sponsormap gemaakt (anno 2018) met
verschillende mogelijkheden om te gaan sponsoren

9.

Accommodatie
✓ Onderhoud sportpark: we gaan eerst de kosten goed in
beeld brengen en dan kijken wanneer we en wat we in
eigen beheer gaan nemen. Niels gaat dit in kaart brengen.

