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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en geeft aan dat het bestuurslid
sponsorzaken heeft afgemeld. Daarna geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester.
De penningmeester deelt mee dat hij aan het einde van dit seizoen (per 1 juli) stopt. Hij
wikkelt de lopende zaken af, maar pakt geen nieuwe dingen meer op. Hij is drie jaar geleden
als penningmeester gestart. Eén van de redenen hiervoor was de uitdaging in verband met
de renovatie van het complex. De penningmeester woont vanaf nu geen bestuursvergaderingen meer bij. De penningmeester draagt diverse ingekomen poststukken over aan
de voorzitter. Met het wegvallen van de penningmeester verdwijnt er veel kennis m.b.t. weten regelgeving.
De voorzitter deelt mee dat ook de notulist heeft aangegeven dat zij aan het eind van het
seizoen gaat stoppen.
Voortgang actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen.
2. Mededelingen
Naar aanleiding van het aangekondigde afscheid van de penningmeester geeft de voorzitter
aan dat hij zich zorgen maakt omtrent de situatie binnen het bestuur van de afgelopen
periode. Het vertrekken van bestuursleden lijkt een structureel probleem te zijn. Het bestuur
is als geheel verantwoordelijk voor de continuïteit, waarbij in gezamenlijkheid beslissingen
genomen worden. Ieder heeft daarbij de eindverantwoordelijkheid voor zijn eigen stukje,
maar men dient oog te houden voor het bestuur en de vereniging als geheel. De voorzitter
vraagt de overige bestuursleden om zich goed te oriënteren op het penningmeesterschap en
bij eventuele geschikte kandidaten informeel te vragen of er interesse is. Vervolgens dient
een gesprek met de voorzitter plaats te vinden.

3. Notulen 09-02-2015
De notulist zal de notulen overeenkomstig de gemaakte opmerkingen aanpassen.
4. Jeugdcommissie
F11
De voorzitter heeft van de leider van de F11 een mail ontvangen. Hij heeft deze
doorgestuurd aan de jeugdcommissie. Het probleem is inmiddels naar tevredenheid
opgelost. Aanleiding voor de mail was het feit dat de F11 niet genoeg spelers heeft, het team
wordt aangevuld met spelers uit de mini’s. Er is vanuit de mini’s een talententeam gevormd,
dit is de F12. Dit team heeft wel voldoende spelers, waardoor de F11 zich benadeeld voelde.
Zij willen ook graag een vaste spelersgroep. Inmiddels zijn 4 vaste spelers vanuit de mini’s
toegewezen aan dit team. De jeugdcommissie geeft aan dat zij dit soort mail graag zo
spoedig mogelijk doorgestuurd krijgt, zodat er snel actie ondernomen kan worden.
5. Algemene zaken
5.1 Opening sportpark
Dinsdag 10 maart vindt de volgende vergadering van de commissie opening plaats. De
eindverantwoordelijke van deze commissie heeft extra bevoegdheden gekregen, zodat er
besluiten genomen kunnen worden. De voorbereidingen lopen goed. Het bestuur heeft een
mail ontvangen met een globale dagindeling tijdens de opening.
5.2 Wensenlijst afronding accommodatie
Het bestuurslid accommodatie heeft met de commissie de meer urgente punten opgepakt.
Niet alles kan voor de opening afgerond worden. Gebreken en een aantal overige punten
worden na de opening opgepakt. Maandag wordt vanaf 14.00 uur alles met de
bouwcommissie nagelopen. Het huurcontract wordt om 16.00 getekend. Dit gebeurt pas als
alle gebreken vastgelegd zijn. Op dinsdag 10 maart vindt de vooroplevering plaats.
5.3 Positie Margriet in discussie toekomst Osse voetbalclubs
Zie ook actiepuntenlijst. Het bestuur heeft een brainstormsessie gehouden. Er zal nog
overleg met de achterban plaatsvinden. De voorzitter maakt een afspraak voor een
informele bijeenkomst met de Ruwaard.
5.4 Overlijdensberichten
Onlangs zijn twee mensen binnen Margriet overleden. Van beiden heeft een
overlijdensbericht op de website gestaan. Onder één van de berichten stond niet de
gebruikelijke tekst voor dit soort berichten. Er is een standaardtekst die in dit soort gevallen
onder de berichtgeving geplaatst dient te worden. Het is niet bekend wie de betreffende
advertentie op de site geplaatst heeft. De voorzitter zal dit navragen. Bestuur, SAP en
Sportclub besluiten samen omtrent het plaatsen van een advertentie. De vice-voorzitter
zorgt voor de berichtgeving binnen de club en de voorzitter is verantwoordelijk voor het
plaatsen van de advertentie. De nabestaanden van elk lid, dat geregistreerd staat en
overlijdt, kunnen via de vice-voorzitter een tegemoetkoming aanvragen vanuit het
solidariteitsfonds. Voor het aanvragen van de tegemoetkoming dient een bewijsstuk
overlegd te worden.

Het bestuur is ook niet gekend in het feit dat er zaterdag voor de wedstrijd 1 minuut stilte in
acht werd genomen. Bovendien is de wedstrijd verplaatst zonder het bestuur te informeren.
De voorzitter neemt contact op met het 1e, omtrent de 1 minuut stilte en het verzetten van
de wedstrijd. Dit kan niet zonder overleg met de technische commissie en het bestuur.
6. Technische commissie
6.1 Medifit
Medifit is al jaren betrokken bij de seniorenselectie. Sinds 2 jaar werken Margriet en Medifit
samen bij de jeugd. Op maandag wordt tussen 18.00 en 19.00 uur een sportspreekuur
gehouden. De buitenrevalidatie vindt tot op heden plaats bij Oss. Medifit wil deze revalidatie
voortaan bij Margriet plaats laten vinden. Zij hebben daarvoor overdag een half veld nodig.
Daarnaast wil Medifit gedurende 1,5-2 uur gebruik kunnen maken van de ruimte van de
fysiotherapeut van het 1e. Medifit neemt eigen spullen mee voor de behandelingen. Behalve
kennisoverdracht (FIFA 11) en een kosteloze intake voor de Margrietleden levert de
samenwerking Margriet niets op. De voorzitter van de technische commissie zal bij Medifit
informeren wat de kosten bedragen voor de buitenrevalidatie bij Oss. Hij zal tevens met
Medifit overleggen omtrent het plaatsen van een reclamebord bij Margriet, om zo
inkomsten te genereren uit de samenwerking.
6.2 Sportieve doelstellingen
De technische commissie heeft een aantal speerpunten benoemd om de club naar een hoger
plan te tillen. Nu zijn de ambities van de club te vrijblijvend: zo hoog mogelijk spelen met
zoveel mogelijk eigen spelers. De technische commissie wil de ambities formeel vastleggen.
Het is niet mogelijk om deze ambities met louter eigen spelers waar te maken. De voorzitter
van de technische commissie zal de speerpunten verder uitwerken. Na bespreking binnen
het bestuur zullen de ambities formeel worden vastgelegd en is het de bedoeling dat deze
ook worden uitgedragen.
De prioriteit van de hoofden jeugdopleiding is op dit moment het zoeken van een trainer
voor de A1 voor het volgend seizoen. Tevens is er aandacht voor de dreigende degradatie
van de C1.
7. Accommodatie:
Voortgang
Het bestuurslid accommodatie geeft aan dat niet alles voor de opening af is. Hij probeert
alles zo goed mogelijk op te pakken en is momenteel ongeveer 40 uur per week voor
Margriet in actie. Er komt veel op hem af omdat veel dingen die ingezet zijn nu de
afrondende fase naderen. De voorzitter geeft aan dat het prettig is dat alles nu bij het
bestuurslid accommodatie terecht komt, zodat deze het overzicht heeft en alles via hem
gestroomlijnd wordt. De voorzitter realiseert zich dat de druk erg hoog is. De samenwerking
tussen het bestuurslid accommodatie en het bouwteam verloopt goed.

8. Financiën
De bestuursleden benaderen binnen hun eigen netwerk mensen voor de functie van
penningmeester binnen de club. Er wordt iemand gezocht met helicopterview. De
bestuursleden benaderen de mensen informeel. Geïnteresseerden worden voorgesteld aan
de voorzitter en uitgenodigd voor een gesprek.
9. Sponsoring/website
Websitereglement
In verband met de afwezigheid van het bestuurslid sponsoring/website wordt dit punt
verschoven naar de volgende vergadering.
Sponsoravond
Het bestuurslid sponsoring/website heeft voorgesteld om de sponsoravonden nieuw leven
in te blazen. Op de begroting is hiervoor een post beschikbaar. De voorzitter stelt voor om
dit middels besloten bijeenkomsten te doen, zoals bij de jubilarissen. In het nieuwe complex
kunnen de sponsoren netjes ontvangen worden. Via mond-op-mond reclame kunnen zo
nieuwe sponsoren aangetrokken worden. De voorzitter zal dit kortsluiten met de
penningmeester.
10. Rondvraag
Hoofd technische commissie: De hoofden jeugdopleiding hebben een kandidaat
voorgedragen voor het volgen van de TC3 cursus. In verband met de kosten van deze cursus
verplicht de cursist zich om daarna 3 jaar bij Margriet te blijven, anders dient hij het
cursusgeld naar rato terug te betalen. Het hoofd technische commissie zal met de
penningmeester bespreken of hiervoor budget beschikbaar is. Hij zal het overzicht
betreffende het budget van de technische commissie opvragen. Hem is nu niet bekend wat
het budget is en hoe het budget verdeeld is.
Vice-voorzitter: Op de jubilarissenavond zijn drie jubilarissen niet verschenen en één heeft
zich afgemeld. Er wordt afgesproken dat deze jubilarissen worden uitgenodigd voor de
eerstvolgende thuiswedstrijd van het 1e. Bij deze gelegenheid worden de speldjes aan hen
uitgereikt.
Het overzicht m.b.t. de aanwezigheid van bestuursleden bij wedstrijden van het 1 e is
rondgestuurd. Het bestuurslid jeugdcommissie heeft dit overzicht niet ontvangen. De vicevoorzitter zal het hem en het bestuurslid accommodatie toesturen.
Enkele deelnemers aan de Alpe d’Huzes hebben om steun van de vereniging gevraagd.
Binnen de vereniging is er geen beleid omtrent de steun aan goede doelen. Na enige
discussie wordt besloten dat het hoofd technische commissie een standaard mail opstelt
omtrent dit soort aanvragen. In deze mail wordt vermeld dat het bestuur het initiatief
toejuicht. De deelnemers wordt gevraagd een persoonlijk stukje omtrent hun motivatie aan
te leveren, met het bankrekeningnummer waarop geld overgemaakt kan worden. Deze
stukjes worden op de Margrietsite geplaatst. Leden kunnen de deelnemers persoonlijk
middels een donatie steunen.
Op zondag waren er veel kinderen op de velden aan het voetballen. Dit is toegestaan, mits
er Margrieters bij zijn en het complex netjes wordt gehouden. Controle blijft nodig.

Bestuurslid jeugdcommissie: De Gemeente heeft aangegeven dat de kunstgrasvelden de hele
zomer gebruikt mogen worden.
Het bestuurslid vraagt hoe het zit met de wedstrijden op 21 maart. Alle thuiswedstrijden
behalve die van de A1 zijn verzet. Uitwedstrijden gaan wel gewoon door. Deze zijn alleen
met medewerking van de tegenstander te verzetten.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Volgende vergadering: maandag 13 april 2015 om 19.30 uur

