Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 19 augustus
Aanwezig: Ge Wagemakers (voorzitter), Ron de Vries, Pascal van Druten, Niels Bijlhout, Corne van
Rossum, Gerard van der Kroon, Danielle Welten (notulist).
-1. Opening: door de Voorzitter: Ge Wagemakers
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:
Geen
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 24 juni doorgenomen en goedgekeurd.
- Aktiepunten uitgevoerd:
-We hebben afgesproken dat Corne de voortgang van vrijwilligers regelt voor het ophalen oud papier
per oktober ’19
-Petra Aarts organiseert de entree/kassa tijdens de voetbalwedstrijden
-4. Bestuurszaken:
-Er is een gesprek geweest met de hoofdsponsor Vega/Metalwork. Het sponsor contract wordt
gecontinueerd, als Margriet naar tevredenheid inzicht geeft. Eugene van Vugt vertegenwoordigt dit
proces.
-Beleid m.b.t. publicatie website overleden lid of naaste van lid. We hebben afgesproken na het
ontvangen van de rouwkaart een familie lid te informeren of publicatie wenselijk is op website van
Margriet
-Het bestuur is het er over eens dat het goed is op zoek te gaan naar de verbeterpunten van onze
vereniging RKSV Margriet en te leren van onze fouten in de organisatie. We plannen hier een
losstaande vergadering voor.
-5. Jeugdzaken:
-Er wordt geconcludeerd dat Margriet groeit in teams oudere jeugd. De Mini Champions League kan
een verbeterde impuls gebruiken. Ron en Pascal gaan hiernaar kijken.
-6. TC Senioren:
-Teams binnen Margriet zijn afgelopen week na tevredenheid opgestart.
-7. Accommodatie:
-De o.a. schilderwerkzaamheden zijn goed uitgevoerd tijdens de vakantie periode.
-Margriet investeert in geluidsinstallatie Vega Lounge. SAP sponsort een gedeelte van het bedrag.
-8. Evenementen:
Mark van Hintum Toernooi staat gepland komend weekend 24/25 augustus.
-9. Kantinezaken:
-Gerard regelt nieuwe koffiezet apparaat kantine/wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer. Het koffie
zet apparaat voor bestuurskamer wordt een eenvoudigere versie.

-10. Vrijwilligerszaken:
-Vacatures staan op de website. Het is goed deze opnieuw onder de aandacht te brengen aan het
begin van dit voetbalseizoen.
-11. Rondvraag:
geen
-10. Sluiting en volgende vergadering maandag 23 september 19.30 uur

