Notulen Algemene Bestuursvergadering
AB
Datum: 11 november 2013
Aanwezig:
Piet de Jongh, Jo van der Heijden, Riny van Hinthum, Marc van Luijk, Ellen van den Bosch,
gasten: Ron de Vries, Joop Wolters, Yara Bloks, Bente van de Rakt
Notulisten:
Yara Bloks, Bente van de Rakt
Afwezig:
Anton van Haren
Verslag bestuursvergadering Margriet
Onderwerp
1.

2.

Opening:
Om 19.30 uur wordt de vergadering geopend.
Yara & Bente hebben zich voorgesteld en kort verteld wat ze doen.
Notulen vorige vergadering :
- Gesprek keeperstraining is rond. Ellen is naar de
bouwvergadering geweest, er komen nog meer vergaderingen.
- Riny geeft een toelichting op de financiële constructie
gemeente, opgenomen in agenda (18 november).
- Afspraak met meneer Tonen moet nog gemaakt worden.
- Vervoer 1e elftal gesproken met Hans. Geen vervoersprobleem.
- Feestavond (9 november) goed gelukt, veel mensen gekomen.
- Aankondigingen algemene ledenvergadering verspreiden.
- Stemmen over functies, leden kunnen ook stemmen.
Stembriefjes maken.

Tijd/actie/Wie

Riny
Jo

Marc
Piet

3.

4.

Jeugdcommissie:
- Samenwerking met Ruwaard: wedstrijdschema naar de
Piet
Ruwaard, daar bespreken. Veld 3&5 zijn er slecht aan toe,
misschien mogelijk bij de Ruwaard? Contact opnemen.
- Vrijdagavond afgelast, hele programma zaterdag. Mini’s, in deze Ron
situatie laten doorgaan. Ruud en Pascal zijn verantwoordelijk
voor het afgelasten.
- Gesprek geweest met SEC, contact opnemen met Camiel.
Piet
- Feestavond, Joep is naar Joop toegekomen: weinig
aanmeldingen. Feestavond moet algemener worden, niet alleen
voor leden. Mail is rondgestuurd dat iedereen welkom is (wel
binding hebben met Margriet).
- Incident voorgevallen tussen Berghem sport en Margriet.
Ron
Margriet krijgt een gesprek bij Berghem sport (12 november)
over normen en waarden.
- Pascal in januari stoppen, aanstaande zaterdag gesprek met
Piet
technische commissie. Gaat kenbaar maken in de vergadering.
Na het weekend komt het naar buiten.
- Weergave onderwerpen notulen:
vergeten, niet juist weergegeven, weergave is anders dan wat er
is besproken. Moet volledig worden weergegeven. Notulen
Jo
altijd naar Jack sturen. Joop en Ron ook toesturen.
- Strafzaken worden milder. Druk bezig met vergelijken van
incidenten  positief. Incident bij D6  schuldig, geen straf.
Zelf intern niet klaar mee. Sommige zijn al lang leidinggevend Jeugdcommissie
maar nog geen lid, dat kan niet. Dit moet veranderd worden.
- Kerstbomenactie, misschien oudere teams meehelpen.
Bestuursleden melden zich ook om mee te helpen. Misschien Ron
75% voor de club, 25% voor het team van het geld. Ron koppelt
dit terug. Misschien alvast op de website zetten?
Algemene zaken:
- 18 november bij de vergadering afscheid nemen van Henny, hij Jo, Piet
is daarbij aanwezig. Jo koopt iets voor Henny. Piet bespreekt
met Henny of hij nog iets wil doen voor de accommodatie.
- Werkafspraak maken met Ronnie & Hans, terugkoppelen naar Piet, Riny
Piet. Na 18 november afspraak maken met zijn tweeën en dan
gesprek met Ronnie & Hans (Riny & Piet).
- Financiële stukken en het verslag liggen in de bestuurskamer. Riny, Ellen
Riny zorgt voor financiële stukken en Ellen voor het verslag.
- Mail SAP, Piet wist niet wat ermee moest. Niet duidelijk of
technische commissie ingevuld is.

5.

Technische commissie:
- Piet stelt voor om Geert-Jan Princen als hoofd opleiding jeugd Piet
bovenbouw. Jeugdcommissie heeft geen inbreng gehad.
Jeugdcommissie heeft in principe geen bemoeienis met de
selectieteams Jo Timmermans richt zich met name op het
jeugdvoetbal. Piet stelt voor om Jo Timmermans te benoemen
als interne scouting binnen de technische commissie, dit komt
op de website.

6.

Vrijwilligers:
- Sommige leden hebben het magazine wel, sommige leden niet. Marc
Niemand voelt zich er meer verantwoordelijk voor. Marc neemt
contact op met Leo over distributie en de bezorging.
- Module is aangekocht voor sportlink. Mee gaan werken om van
iedereen een beeld te krijgen.
- Budget inrichting, budget vastgesteld. Niks nieuws, geld
activiteitenplan van vorig jaar. Obligatielening heeft niks met de
gemeente te maken.
- Gesprek met SAP. Piet met Gerard van de Kroon een afspraak
maken.

7.

Financiën:
- Grond van de gemeente laten blijven. Over 10 jaar moeten we Riny
over de prijs onderhandelen. Vastleggen van de prijs op dit
moment en niet over 10 jaar. Voor de 18de laten weten.
- Jaarrekening. We spelen quitte. Euro 15.000 maar we komen te
kort. We moeten iets aan die tekorten gaan doen. Riny geeft dit
signaal af in de algemene ledenvergadering.
- Gemeente gaat 2 bezuinigingen invoeren:
Voor de velden vanaf 1 januari 2014. De ander is voor het klein
onderhoud van de beplanting. Wij onderzoeken of we voor
eigen beheer moeten gaan kiezen.
Sponsoring/website:
- Eerder te maken met een teruggang dan een vooruitgang.
Volgende
Opties om geld binnen te halen? Breder neerleggen om meer vergadering
sponsoring te krijgen. Extra mensen in sponsorcommissie. Bij de
leden vragen om ideeën te geven om extra geld binnen te
halen. Volgende keer komen we terug op de sponsoring.
Rondvraag:
- geen mededeling

8.

9.

10.

Sluiting
- om 22.30 uur

