Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: dinsdag 08.01.2019.
Aanwezig: Ge Wagemakers (voorzitter), Ron de Vries, Pascal van Druten, Gerard van der Kroon
(notulist). Afwezig met kennisgeving: Niels Bijlhout.
-1. Opening: door de Voorzitter.
-Gesprek met Corne van Rossum als gast op deze vergadering. Corne stelt zich voor en kan mogelijk
een bijdrage geven aan vrijwilligerszaken. Op verzoek van het bestuur zal hij zich verdiepen in de
organisatie en de begeleiding van vrijwilligers. Pascal zal voor hem het aanspreekpunt zijn. Proberen
te komen tot een Plan van Aanpak en uiteindelijk een functieomschrijving voor een bestuursfunctie.
Doel is te komen tot een vrijwilligersbeleid en een goede begeleiding van mensen.
Welkom om op de vergaderingen te rapporteren en af te stemmen. Dank voor zijn interesse.
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken: geen
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 10.12.2018 doorgenomen en goedgekeurd.
-4. Bestuurszaken:
-Ge heeft verdere aktie zoals besproken voor openstaande bestuursfuncties.
-Aandacht voor Statuten en Huishoudelijk Reglement. Ge pakt dit op.
-5. Jeugdzaken: geen punten.
-6. TC Senioren:
-Maarten van Vugt voor seizoen 2019-2020 hoofdtrainer.
-Boy Hoefnagels verlengd als trainer Margriet 2.
-7. Accommodatie:
-geen.
-8. Evenementen:
--Feestavond 23.02.2019 Hollandse avond. (aktie Gerard) Budget akkoord. Chantal Boogaard
organiseert. Denk om vergunningen, toegangsbeheer, betaling met munten.
-Gerard inventariseert of wij met Carnaval mogelijk een dag open gaan.
-E-talent Cup. Ron heeft met organisatoren gesprek over de mogelijkheden.
-Oss Talent Cup in het weekend van Hemelvaartsdag 30-31 mei.
Old Stars tournooi. 23.04.2019 wordt vernoemd naar Jo de Valk.
-Voorbereidingstournooi is definitief op 18 augustus.
-9. Kantinezaken:
-nieuw contract met Bavaria geregeld.
-Ron vraagt hoe wij de kantine in kwalitatief opzicht kunnen verbeteren. Diverse suggesties.
Groot scherm voor voetbal,Formule 1 etc. Maar ook kwaliteit van produkten in de snackbar en
kantine (bijv wijnen). Gerard pakt dit op.

-10. Rondvraag:
-Aandacht voor kostenstijgingen Technische Commissie richting volgend seizoen.
-Ron heeft overzicht van contributies diverse verenigingen. Graag delen met een ieder. Afgesproken
dat wij in vergadering van maart dit op de agenda zetten.
-10. Sluiting en volgende vergadering: maandag 28.01 19.30 uur.

