
Notulen bestuursvergadering Margriet            8 september 2014 
 
Aanvang: 20.00 uur     

 
Aanwezigen:  Piet de Jongh 
  Ellen van den Bosch 

Anton van Haren 
Marc van Luijk  
Joop Wolters 
Ron de Vries 
 

Afwezig: Jo van der Heijden 

Riny van Hintum 
 
Notulist: Sandra Heijmans 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur. Hij deelt mee dat de penningmeester en 
de vice-voorzitter afwezig zijn. 
 
2. Jeugdcommissie 
 
Terugblik jeugdtoernooi 
De jeugdcommissie heeft de evaluatie van het jeugdtoernooi op papier uitgewerkt. 
In deze evaluatie worden als sterke kanten van het toernooi genoemd: het complex, een 
positief financieel resultaat,, de service aan de teams, het niveau van de deelnemers, de 
aanwezigheid van Marc van Hintum bij de opening en de afsluiting van het toernooi en de 
aanwezigheid van eigen scheidsrechters en grensrechters tijdens het evenement. De 
commissie licht toe dat zij veel positieve reacties van de tegenstanders heeft ontvangen. De 
nieuwe accommodatie is bij uitstek geschikt voor dit soort evenementen. 
Als zwakke punten worden genoemd: het tijdstip van het toernooi tussen de vakantietijd en 
de bekercompetitie in, de beperkte beschikbaarheid van het complex, het samenvallen met 
andere toernooien, het op het laatste moment afzeggen en niet op komen dagen van enkele 
teams en het beperkt aantal teams in de A en B categorie. Omdat enkele teams niet kwamen 
opdagen en op het laatst hebben afgemeld heeft de organisatie tijdens het toernooi het 
speelschema aan moeten passen. Ook door de beperkte beschikbaarheid van de nieuwe 
accommodatie diende de organisatie flink te improviseren. De voorzitter geeft aan dat de 
commissie deze punten goed heeft opgelost. Men heeft het maximale gehaald uit hetgeen 
beschikbaar was.  
De toernooicommissie heeft tijdens het toernooi de gezonde kantine uitgeprobeerd, 
hetgeen een applaus opleverde tijdens de openingsceremonie. Men ziet voor de toekomst  
kansen om dit verder uit te bouwen. Ook wil men de bekendheid van het toernooi vergroten 
en bij een volgende editie de ontvangst van de teams verbeteren, bijvoorbeeld door het 
aanbieden van consumptiebonnen voor de begeleiding van de teams. Door het toernooi zijn 
een aantal nieuwe vrijwilligers aangetrokken. Volgende keer wil men het toernooi uitbreiden 
met de C en F categorie, het aantrekken van sponsoren heeft de aandacht en men wil het 



toernooi uitbreiden met een niet voetbalactiviteit om de teambuilding te versterken. 
De afwezigheid van enkele inschreven teams was vervelend. De commissie wil hier volgend 
jaar scherper op zijn. Door de vakantiespreiding is het plannen van een tijdstip voor het 
toernooi lastig. Met name eigen leden hadden moeite met de gehanteerde hogere 
kantineprijzen tijdens het toernooi.  
Het bestuur is blij dat het de jeugdcommissie is gelukt om dit toernooi op deze manier neer 
te zetten. De commissie krijgt de complimenten voor het tackelen van de problemen met 
betrekking tot de beperkte beschikbaarheid van het nieuwe complex en de afmeldingen.  
Het is prettig dat het toernooi ook financieel voordeel heeft opgeleverd, maar belangrijker is 
de uitstraling en de goodwill die hiermee gekweekt is.  
 
Eerste ledenanalyse 2010-2014 
Het jaar 2011 was qua ledenaantal het dieptepunt. Sindsdien groeit het aantal jeugdleden. 
In totaal zijn er op dit moment 500 jeugdleden. Vooral de E- en F-categorie groeien. Het 
aantal overige leden (senioren en vrijwilligers) is constant. Binnenkort gaat Margriet over de 
grens van 900 leden heen. Er wordt voorgesteld om hieraan de nodige publiciteit te geven. 
Op dit moment zijn er veel aanmeldingen in de F categorie. Margriet streeft ernaar om 
nieuwe leden goed welkom te heten en zo snel mogelijk mee te laten trainen en te laten 
voetballen. Er wordt geen ledenstop of wachtlijst ingevoerd.  Er is een nieuwe F-coördinator 
aangetrokken. Een goede organisatie is belangrijk voor ouders. De mini championsleague is 
een goed initiatief om leden te werven. 
Ook melden zich op het moment veel meisjes aan als lid. Er zijn nu 3 meisjesteams en een 
damesteam actief. Er zijn twee meisjescoördinatoren. Er zijn nog ongeveer 15 meisjes actief 
binnen diverse jongensteams. 
Er dient blijvende aandacht te zijn voor het behoud van de oudere leeftijdsgroepen, de C, B 
en A-jeugd. 
Omdat de Gemeente prijsverhogingen aan de clubs oplegt is het belangrijk om te weten wat 
er in de toekomst aan contributie verwacht mag worden. De kantine-inkomsten en de 
contributie zijn de meest wezenlijke inkomstenbronnen voor de club. De kantine-inkomsten 
bij Margriet moeten omhoog en daarnaast dient de contributie een constante bron van 
inkomsten zijn.  
 
Opstartproblemen nieuwe complex 
De voorzitter vraagt aan de jeugdcommissie om de leiders bijeen te roepen voor een gesprek 
omtrent de verantwoordelijkheden m.b.t. het netjes houden van het nieuwe complex. Dit 
n.a.v. een gesprek met de vrijwilligers van de schoonmaakploeg. Ook deze schoonmaak-
vrijwilligers zullen bij dit gesprek uitgenodigd worden. De jeugdcommissie zal dit binnen 3 
weken regelen, misschien als inbreng tijdens de vergaderingen van de coördinatoren met 
hun leiders. Het bestuur wil dat de leiders in de kleedkamer aanwezig zijn vanaf het 
omkleden tot en met het douchen en dat zij consequent optreden naar hun team bij 
vernielingen of bevuiling. In de E- en F- categorie zijn hiervoor kleedkamermoeders 
aangesteld. Enerzijds houden we het complex zo netjes en anderzijds voorkomen we 
frustraties bij de schoonmaakploeg en het afhaken van deze vrijwilligers.  
Tevens kan deze bijeenkomst gebruikt worden om het systeem met de kleedkamersleutels 
en de lockers duidelijk te maken. De sleutelvoering is op dit moment nog niet optimaal 
geregeld. De lockers zijn ook nog niet klaar. Zolang er nog geen sleutelbeleid is dient alles 
open te blijven. Vanaf aanstaande zaterdag is bij het wedstrijdsecretariaat een loper 



aanwezig. Momenteel is het op zaterdagochtend erg hectisch en dienen problemen ad hoc 
opgelost te worden. 
Morgen is er een vergadering bij de Gemeente omtrent het parkeren. Op dit moment wordt 
er hard gewerkt om het parkeerterrein aan te leggen. De omwonenden hebben problemen 
met de late werktijden die hierbij gehanteerd worden. Vanuit CSC is een brief naar de 
bewoners gestuurd. Naar verwachting is het parkeerprobleem zaterdag 13 september 
opgelost. 
 
Aantrekkelijkheid van de kantine voor de jeugd 
De jeugdcommissie meldt een tweetal incidenten in de kantine. Eén incident met betrekking 
tot het nuttigen van alcohol door te jonge spelers. Leiders/trainers dienen hierin hun 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Het tweede incident heeft betrekking op de muziekkeuze en het volume van de muziek. Een 
groep oudere Margrietleden heeft hieromtrent een aanvaring met een jeugdteamleider 
gehad, waarvan diverse spelers getuige waren. Het bestuur stelt dat de kantine op zaterdag 
beschikbaar is voor de jeugd. Het uitgangspunt is dat de jeugd zich welkom moet voelen, zij 
zijn bepalend. Het bestuur is in deze leidend en verantwoordelijk. De sfeer in de kantine is 
belangrijk om de jeugd binnen te houden. 
Er zal in dit kader geïnformeerd worden of één van de beschikbare taps voor trappist 
omgebouwd kan worden met een alternatief voor bier voor de jeugd (Bavaria 0.0 of Radler). 
De groep inrichting gaat kijken naar een dartsbord, een tafeltennistafel en een 
tafelvoetbalspel.  
 
Veranderingen zaterdagdienst 
Het takenpakket voor de zaterdagdienst verandert, nu er beneden bij de kleedkamers 
toezicht gehouden dient te worden. Er is dan een extra kracht per dienst nodig. De jeugd-
commissie vraagt zich af of dat met het huidige vrijwilligersaantal te realiseren is. In verband 
met de wedstrijden die om 16.30 uur aanvangen moeten de diensten ook anders ingedeeld 
worden. Er ontstaat een discussie over de afschaffing van de consumptiebonnen voor de 
zaterdagdienstvrijwilligers. De jeugdcommissie heeft hiertoe besloten, omdat dit teveel 
drukt op het totale budget voor de jeugd. Koffie en thee blijven beschikbaar. De voorzitter 
geeft aan dat de jeugdcommissie beslissingen m.b.t. financiële zaken terug dienen te 
koppelen naar de penningmeester. Volgens de jeugdcommissie is er afgesproken dat de 
commissie binnen het budget naar eigen goeddunken met de posten mag schuiven. Nu 
ontstaat echter een verschil met de zondagdienst, waar wel bonnen worden uitgereikt. 
Anderzijds ontvangen overige vrijwilligers binnen de jeugd (leiders/trainers) ook geen 
vergoeding. De penningmeester heeft bij de voorzitter aangegeven dat hij sowieso nog met 
de jeugdcommissie over het budget wil spreken. Hiervoor dient nog een datum gepland te 
worden. 
 
Prijzen kantine 
Onlangs zijn de kantineprijzen aangepast. De prijs voor een drankje ligt nu op € 1,60. Dit is 
acceptabel. Het worstenbroodje en de tosti kosten nu € 1,80. Deze snacks zijn bij de jeugd 
favoriet, maar de nieuwe prijs is voor hen erg hoog. De voorzitter zal dit vrijdag met de 
penningmeester opnemen. 
Tijdens de volgende bestuursvergadering zal er een gesprek met de penningmeester, een 
tweede bestuurslid en de kantinebeheerder gepland worden omtrent uitbreiding van het 



productaanbod in de kantine, de sfeer op zaterdagmiddag en de te hanteren prijzen. 
 
Scheidsrechtersvergoeding 
Op 15 september heeft de jeugdcommissie een gesprek met de scheidsrechterscoördinator, 
omtrent de vergoeding in de vorm van consumptiebonnen voor de clubscheidsrechters. Bij 
de senioren ontvangt men 2 bonnen. De jeugdcommissie vraagt zich af of de aangeboden 
scheidsrechterscursus en de kleding niet voldoende vergoeding is. De voorzitter vraagt of de 
jeugdcommissie elk voorstel omtrent vergoedingen voor vrijwilligers terug wil koppelen naar 
het bestuur. Afspraken met de ene groep vrijwilligers hebben ook consequenties voor 
andere vrijwilligers. Vrijwilligersvergoedingen dienen verenigingsbreed zoveel mogelijk gelijk 
getrokken te worden. De jeugdcommissie kan in het gesprek aangeven wat het voorstel is en 
dat men er na terugkoppeling met het bestuur op terugkomt. 
 
Gezien het late tijdstip stelt de voorzitter voor om verder alleen nog de meest urgente zaken 
van de agenda te  behandelen. 
 
4. Algemene zaken 
 
Opening sportpark 
De geplande openingsdatum op 17 oktober, baart de voorzitter zorgen. De directe omgeving 
van het sportpark ligt nog vol bergen zand en er staan volop hijskranen en bulldozers. Het 
oude gebouw is nog niet afgebroken. Met de bij de oplevering van het gebouw 
geconstateerde punten is nog niets gedaan. De aanleg van het buitengebied loopt achter op 
de planning. De kantine is op 17 oktober zover af dat deze presentabel is. Maar geld en tijd 
investeren in een spectaculaire opening van het gehele park over 5 weken is niet 
verantwoord. De voorzitter stelt voor om de opening uit te stellen. Dit geeft bovendien rust 
aan de commissies inrichting en opening, waar de vrijwilligers op het moment enorm onder 
druk staan om alles op tijd geregeld te krijgen. Door het uitstellen van de opening hebben 
deze commissies wat meer lucht. Het bestuur besluit om de officiële opening uit te stellen 
tot het voorjaar van 2015. De voorzitter zal 9 september contact opnemen met de 
penningmeester en de vice-voorzitter, om hen hierover te informeren. Daarna zal hij de 
commissie opening inlichten. Op de uitnodigingen hoeft alleen de datum gewijzigd te 
worden. Vervolgens wordt de Gemeente geïnformeerd. Zij kunnen als opdrachtgever de 
uitvoerder ter verantwoording roepen. 
 
5. Technische commissie 
 
Bijeenkomst 3e klassers 
Inmiddels heeft de bijeenkomst met alle 3e klassers plaatsgevonden. De bijeenkomst is goed 
verlopen. De notulen zijn inmiddels binnen het bestuur verspreid. 
 
6. Sponsoring/website 
 
Reclameborden 
De sponsorcommissie geeft aan dat de reclameborden volop in productie zijn. Het was veel 
werk om alle juiste logo’s en teksten aangeleverd te krijgen. De commissie houdt 17/18 
oktober als deadline aan. Vanuit de KNVB is het aanbrengen van reclameborden voor de 



sponsoren verplicht. Een scheidsrechter kan bij afwezigheid van de borden zelfs besluiten 
een wedstrijd af te lasten. Voor de tribune dient ook een bord gemaakt te worden. De 
commissie gaat binnenkort een zaterdag klussen om alle borden op te hangen. Er wordt in 
overleg een datum gepland. 
 
Op dinsdag 9 september 18.45 uur worden er foto’s gemaakt met een drietal hoofd-
sponsoren. De sponsoren ontvangen namens Margriet een attentie. De sponsorcommissie 
verzorgt dit.  Later volgt nog een sessie op zondagochtend met twee andere sponsoren. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur. 
 
 
Volgende vergadering: maandag 13 oktober 2014 om 19.30 uur 


