
NOTULEN	  VERGADERING	  ALGEMEEN	  BESTUUR	  MARGRIET
18	  februari	  2013,	  BESTUURSKAMER	  MARGRIET	  19.30-‐22.30	  UUR

1. OPENING
Wegens	  verhindering	  van	  Piet	  de	  Jongh,	  zit	  Anton	  de	  vergadering	  voor.

2. ACCOMMODATIE
Hennie	  heeP	  van	  Richard	  Kramer	  vernomen	  dat	  er	  tussen	  gemeente	  en	  adviseur	  
bezwaarmakers	  nog	  een	  gesprek	  heeP	  plaatsgevonden,	  waarin	  in	  eerste	  instanWe	  een	  
oplossing	  mogelijk	  leek	  maar	  later	  toch	  aanvullende	  eisen	  werden	  geuit.	  Hennie	  en	  Riny	  
verschillen	  fundamenteel	  over	  de	  wijze	  waarop	  eea	  gecommuniceerd	  moet	  gaan	  worden	  
naar	  onze	  achterban.	  Uiteindelijk	  is	  besloten	  om	  enerzijds	  de	  gemeente	  te	  blijven	  sWmuleren	  
om	  de	  formele	  bezwaar-‐en	  beroepsprocedures	  zo	  spoedig	  mogelijk	  te	  doorlopen	  en	  
anderzijds	  respectvol	  te	  blijven	  over	  de	  rechten	  van	  de	  bezwaarmakers	  hoe	  vervelend	  ook	  
voor	  de	  voortgang.	  Respectvol	  houdt	  in	  dat	  we	  feitelijke	  informaWe	  over	  bijv.	  
bezwaartermijnen	  e.d.	  communiceren	  en	  informele	  gesprekken	  met	  bezwaarmakers	  niet	  
hoeven	  te	  schuwen.
Marc	  geeP	  aan	  dat	  de	  onderhandelingen	  met	  de	  brouwers	  in	  ieder	  geval	  een	  sterk	  verbeterd	  
contract	  op	  gaat	  leveren	  met	  fors	  hogere	  bonussen	  over	  de	  omzet.	  De	  voorkeur	  van	  de	  
werkgroep	  gaat	  uit	  naar	  een	  brouwer,	  op	  korte	  termijn	  hoopt	  hij	  de	  contractbesprekingen	  te	  
kunnen	  afronden	  en	  we	  kunnen	  daarna	  naar	  buiten	  gaan	  communiceren.	  
Ellen	  geeP	  aan	  dat	  de	  inrichWngswerkgroep	  van	  start	  is	  gegaan.	  Met	  Marc	  kan	  binnenkort	  
afgesproken	  worden	  wanneer	  de	  (nieuwe	  )	  brouwer	  kan	  worden	  in	  gezet	  bij	  technische	  en	  
interieuradvisering.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  Hennie	  wat	  betreP	  afstemming	  over	  bestek.	  
Op	  18	  febr.	  vindt	  er	  wederom	  een	  gesprek	  plaats	  met	  de	  gemeente	  Oss	  over	  de	  
eigendomsverhoudingen.	  Ondanks	  een	  eerder	  gesprek	  hebben	  de	  ambtenaren	  opnieuw	  een	  
uitwerking	  voorgelegd	  waarbij	  Margriet	  de	  opstallen	  huurt	  in	  plaats	  van	  in	  eigendom	  krijgt	  
overgedragen	  tegen	  een	  koopsom	  van	  €	  500.000.	  morgen	  zal	  namens	  voltallig	  bestuur	  
opnieuw	  duidelijk	  gemaakt	  worden	  dat	  wij	  vast	  blijven	  houden	  aan	  eerdere	  afspraken	  en	  dat	  
we	  een	  stapje	  hogerop	  gaan	  binnen	  de	  gemeente	  als	  ambtenaren	  blijven	  volharden	  in	  hun	  
standpunt.

3. ALGEMENE	  ZAKEN
Clubpas	  ligt	  klaar	  om	  uitgereikt	  te	  worden;	  via	  Ellen	  wordt	  eea	  gecommuniceerd	  op	  de	  
website	  en	  wordt	  geregeld	  dat	  de	  jeugdleden	  via	  de	  begeleiding	  op	  zaterdag	  en	  de	  senioren	  
op	  zondag(	  Jo	  regelt	  dit)	  de	  passen	  krijgen	  uitgereikt.	  Leo	  wordt	  gevraagd	  per	  team	  ledenlijst	  
uit	  te	  draaien	  waarop	  leiders	  per	  persoon	  dienen	  aan	  te	  geven	  aan	  wie	  een	  pas	  is	  uitgereikt.	  
De	  niet-‐acWeve	  leden	  krijgen	  de	  pas	  per	  post.	  Mark	  van	  Luijk	  moet	  hiervoor	  een	  duidelijke	  
instrucWe	  maken	  zodat	  ook	  bekend	  is	  welke	  sponsors	  hier	  ondersteuning	  in	  bieden.	  

Uitnodiging	  DAW	  opening:	  Jo	  en	  Anton	  gaan	  er	  heen	  en	  zullen	  Piet	  benaderen.
Vriendenloterij:	  de	  opbrengsten	  blijven	  achter	  terwijl	  dit	  een	  potenWele	  forse	  inkomstenbron	  
kan	  zijn.	  Riny	  stuurt	  informaWe	  naar	  Marc	  die	  dit	  oppakt	  in	  de	  werkgroep	  die	  ook	  naar	  de	  
obligaWelening	  kijkt.

Spandoek	  respect:	  geen	  verdere	  acWe
Anton	  neemt	  iniWaWef	  om	  te	  onderzoeken	  of	  het	  handig	  is	  om	  per	  bestuurslid	  een	  
Margrietaccount	  aan	  te	  maken	  o.a.	  voor	  onderling	  e-‐mailverkeer,	  ook	  de	  mogelijkheden	  van	  
Facebook	  als	  communicaWemiddel	  worden	  bekeken.

4. TECHNISCHE	  ZAKEN



Jeugdcommissie,	  voor	  dit	  onderdeel	  zijn	  Joop	  Wolters	  en	  Ron	  de	  Vries	  uitgenodigd.	  Er	  heeP	  
een	  construcWef	  gesprek	  plaatsgevonden	  tussen	  de	  TC	  en	  Jeugdcie,	  waarbij	  helder	  is	  dat	  voor	  
alle	  technische	  zaken	  de	  eindverantwoordelijkheid	  bij	  de	  TC	  ligt	  maar	  over	  voetbaltechnische	  
zaken	  m.b.t.	  de	  jeugd	  een	  goede	  onderlinge	  afstemming	  plaats	  moet	  vinden.	  Het	  afstemmen	  
en	  verdelen	  van	  bevoegdheden	  is	  een	  dynamisch	  proces,	  waarbij	  goede	  communicaWe	  
belangrijk	  is.	  De	  jeugdcie	  gaat	  van	  start	  met	  een	  inventarisaWe	  van	  de	  behoePen	  (	  wellicht	  
Mitch	  Gielis	  ondersteuning)	  en	  komt	  dan	  met	  acWepunten.	  Helder	  is	  dat	  nieuwe	  ideeën	  soms	  
ook	  extra	  budget	  vragen	  maar	  dat	  gelet	  op	  de	  financiële	  posiWe	  en	  toekomsWge	  kosten,	  ook	  
bij	  iedere	  uitgave	  een	  dekkingsvoorstel	  moet	  worden	  ingebracht.	  De	  suggesWe	  om	  iemand	  uit	  
de	  jeugdcie	  uit	  te	  nodigen	  bij	  de	  bestuursvergadering	  (linking-‐pin)	  wordt	  ondersteund.
Anton	  heeP	  zowel	  met	  Rob	  den	  Dikken	  als	  Medifit	  een	  gesprek	  over	  (kosteloze)	  inzet	  van	  
fysiotherapie	  c.a.	  bij	  jeugdleden.	  Ook	  gaat	  Anton	  in	  gesprek	  met	  Gaby	  Kuipers	  en	  Ronnie	  
Kocken	  over	  een	  aantal	  technische	  aspecten	  rond	  de	  staf/selecWe.

5. VRIJWILLiGERS
Er	  komen	  klachten	  binnen	  over	  de	  douches	  (koud	  water	  en	  vies).	  De	  nieuwe	  accommodaWe	  is	  
geen	  excuus	  om	  de	  kleedkamervoorziening	  te	  verwaarlozen.	  Klachten	  kunnen	  via	  logboek	  
gemeld	  worden	  en	  moeten	  worden	  verholpen,	  terwijl	  ook	  de	  schoonmaak	  doorgang	  moet	  
blijven	  vinden.
Voor	  aanmeldingen	  voor	  de	  vrijwilliger	  van	  het	  jaar	  moet	  met	  spoed	  op	  de	  website	  een	  
oproep	  geplaatst	  worden.	  Ellen	  organiseert	  dit.

6.	  FINANCIEN
Riny	  geeP	  aan	  dat	  we	  in	  de	  cijfers	  tot	  en	  met	  het	  4e	  kwartaal	  2012,	  een	  aantal	  tegenvallers	  
zihen.	  Sponsor	  en	  advertenWe	  inkomsten	  blijven	  achter	  terwijl	  ook	  de	  contribuWe	  achterloopt	  
door	  lager	  aantal	  leden	  dan	  begroot.	  Door	  de	  winterse	  periode	  is	  de	  kanWne	  vaak	  gesloten	  
geweest	  en	  daarom	  blijven	  ook	  die	  inkomsten	  achter,	  nog	  los	  van	  de	  zwaar	  tegenvallend	  
carnavalsopbrengsten.	  We	  moeten	  het	  dus	  zuinig	  aan	  doen	  en	  kien	  zijn	  op	  extra	  
inkomstenmogelijkheden	  (	  bijv.	  Vriendenloterij	  en	  acWef	  beleid	  naar	  sponsoren)
Anton	  biedt	  aan	  om	  een	  aanpak/presentaWe	  te	  maken	  om	  te	  bezien	  of	  we	  op	  die	  manier	  als	  
club	  meer	  kunnen	  gaan	  bieden	  aan	  (nieuwe)sponsoren	  en	  omgekeerd.	  Ook	  vindt	  afstemming	  
plaats	  met	  de	  werkgroep	  ObligaWelening	  die	  ook	  parWjen	  wil	  verleiden	  om	  in	  te	  tekenen.

6. Rondvraag
Jo	  neemt	  contact	  op	  met	  Piet	  over	  de	  effecten	  van	  de	  verschillen	  van	  inzicht	  over	  
communicaWe	  die	  bij	  het	  onderwerp	  accommodaWe	  naar	  voren	  kwamen.
Anton	  sluit	  de	  vergadering


