Notulen bestuursvergadering Margriet
Aanvang:
20.00 uur
Notulant:
Piet

12-11-2018

Onderwerp
1.

Opening: Piet heet iedereen van harte welkom.

2.

Mededelingen
✓ Jo wil wel betrokken blijven en gaat in gesprek met Pascal.

3.

Jeugdcommissie
✓ Oss Talent Cup: Margriet is gevraagd er aan mee te doen als organiserende
partij. We moeten kijken welke vergunning er aangevraagd moet worden. Dit
wordt vanuit het bestuur opgepakt. Er is een oriënterend gesprek geweest met
het eerste elftal om een rol te pakken in de organisatie. Het moet nog wel met
het bestuur afgestemd worden. Pascal neemt het initiatief.
✓ Normen en waarden incidenten: er zijn een tweetal incidenten geweest binnen
de jeugdafdeling. Vanuit Margriet is het opgepakt. Alle betrokkenen zijn
uitgenodigd en er is een serieus gesprek geweest. Naar beide verenigingen is
een terugkoppeling geweest.
✓ Sinterklaasmiddag: de organisatie is opgepakt. De happening is op woensdag
28 november.
✓ Kerstfestijn: de dames willen het gaan organiseren (9 december). Er is een
gesprek geweest met een afvaardiging van het bestuur om alles op elkaar af te
stemmen. Ze gaan er ook nog een andere activiteit bij organiseren.
✓ Eerder gemaakte afspraken omtrent de organisatie van een evenement komen
te vervallen.

4.

Notulen vorige vergadering: geen op - of aanmerkingen.

5.

Algemene zaken
✓ Verplaatsen wedstrijden 1e naar doordeweekse dag: er is contact geweest met
de wedstrijdsecretaris.
✓ Alarmsysteem: Hendriks gaat alles opnieuw nakijken. Op dit moment heeft het
prioriteit.

✓ Doelen op paden: het opruimen gebeurt op dit moment niet goed. Er zijn twee
vaste plaatsen waar ze neergezet kunnen worden. Er wordt weer een stuk op de
website geplaatst over wat er verwacht wordt van de teams en de begeleiding.
✓ Mediavermelding: we gaan ermee stoppen
✓ Voorbereiden ALV
6.

Technische commissie
✓

7.

Financiën
✓ Begroting 2018/2019: deze is op voorhand met een afvaardiging van het bestuur
besproken. Er komt wel een inspectie van het gebouw. Niels gaat dit
coördineren.

8.

Sponsoring
✓ Er zijn en worden nog wat lijntjes gelegd. Op de volgende vergadering komen we
hier op terug.

9.

Accommodatie
✓

