
Notulen bestuursvergadering Margriet             10 februari 2014 
 
Aanvang:  19.30 uur     

 
Aanwezigen:  Piet de Jong 

  Jo van der Heijden 
  Ellen van den Bosch 

Marc van Luijk   
Anton van Haren 
  

Afwezig: Riny van Hintum  
 

Notulist: Sandra Heijmans 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening 
De vergadering wordt om 19.30 uur door Piet geopend.  
 
2. Jeugdcommissie 
Zoals afgesproken tijdens de vorige bestuursvergadering is de jeugdcommissie vandaag niet 
aanwezig tijdens de bestuursvergadering. Zij hebben aangegeven geen acute zaken c.q. 
bijzondere onderwerpen te bespreken te hebben en hebben dus geen punten op papier 
aangeleverd. 
Piet geeft aan dat er een bijeenkomst georganiseerd wordt tussen de technische commissie 
en de jeugdcommissie. In dit gesprek worden de werkvelden van beide commissies duidelijk 
afgebakend om te komen tot een betere samenwerking, zodat beide commissies zich tot 
hun hoofdtaken kunnen beperken. Piet zal de leidinggevende zijn tijdens dit gesprek. 
 
3. Notulen vorige vergadering 
Sandra ontvangt de complimenten voor de notulen van de vorige vergadering. Deze worden 
inhoudelijk akkoord bevonden. Er wordt afgesproken dat Sandra de notulen van de 
bestuursvergaderingen, na akkoordbevinding door Piet, onder het bestuur verspreidt. Na 
bespreking en goedkeuring tijdens de daarop volgende bestuursvergadering stuurt zij de 
notulen naar Ellen en Jac voor publicatie op de website en ter verspreiding binnen de 
jeugdcommissie.    
 
4. Technische commissie 
Stand van zaken 
Piet is voor het laatst aanwezig geweest op de bijeenkomst van de technische commissie. 
Anton heeft zijn werkzaamheden in de commissie hervat. In het overleg is gesproken over de 
te beleggen bijeenkomst tussen jeugdcommissie en technische commissie om duidelijkheid 
te krijgen over wie wat doet. 
Anton geeft aan dat de technische commissie een open sollicitatie heeft ontvangen voor de 
functie van trainer van Margriet 2. Het contract met de huidige trainer wordt niet verlengd. 
De nieuwe kandidaat beschikt over alle benodigde papieren. Hij heeft veel ervaring (traint 
nu bij Chaam, voorheen bij Taxandria). Hij is jong en enthousiast.  
Anton en Claus hebben beiden met hem gesproken en zijn erg positief. Piet stelt voor om de 



contracten van de trainers van Margriet 1 en 2 gelijktijdig te laten tekenen in het bijzijn van 
SAP, de spelersselectie, etc. Dit kan op korte termijn geregeld worden. Ook voor wat betreft 
de jeugdtrainers voor volgend seizoen is men rond.  
 
5. Algemene zaken 
Opening sportpark 
Er heeft een presentatie plaatsgevonden m.b.t. de opening van het nieuwe sportpark. De 
opening staat gepland rond 1 november. Piet geeft aan dat het bestuur kan besluiten om de 
regie omtrent alle openingsactiviteiten in professionele handen te geven, zodat de 
aansturing en verantwoordelijkheid bij 1 persoon ligt. De verdere invulling van de dag dient 
te gebeuren in overleg met de werkgroep opening.  Piet zal het ingediende voorstel m.b.t. de 
opening met Riny bespreken. Na akkoord kan het eerste overleg met de werkgroep plaats 
vinden.  
 
Werkgroep inrichting 
Recent heeft de werkgroep inrichting, in verband met duurzaamheid en uitstraling, gekozen 
voor een houten vloer. In het plan van eisen stond ook een houten vloer. De gemeente is 
akkoord. Van de bouwcommissie is nog geen reactie ontvangen.  
De kleedkamers zijn klaar. De keuken is akkoord. De inrichting en het meubilair van de 
kantine, het wedstrijdsecretariaat, het sponsorhome en de bestuurskamer lijkt een sluitpost 
te gaan worden. De offerte bij Derijks moet nog worden opgevraagd. Er is een 
kostenoverzicht gemaakt, maar er blijven vraagtekens en onduidelijkheden. Het basisplan 
verlichting is niet goed, dit gaat extra geld kosten. Ronny gaat meer-/minderwerk opvragen. 
De werkgroep is zich bewust van haar verantwoordelijkheid m.b.t. het budget, maar loopt 
steeds tegen onverwachte posten/kosten aan. 
Ellen heeft een mailtje ontvangen omtrent te verwachten geluidsoverlast van het terras aan 
de zijde van het sponsorhome. Er komt hier echter geen terras, maar een looppad. 
De buitenzijde van de kantine zal april/mei klaar zijn en worden opgeleverd. Op 20 maart 
staat een vlaggenfeest op het programma. De communicatie hiervan gaat via gemeente en 
bouwbedrijf. 
 
6. Financiën   
Procedure trainer 
Op 19 maart om 20.00 uur zullen de contracten van de trainers van Margriet 1 en 2 
getekend worden. 
 
Vacature bestuur 
Er heeft zich niemand gemeld bij Piet.  
 
Verkoop lichtmasten en tribune 
Er zijn op dit moment nog geen kopers. 
 
7. Sponsoring/website  
Het is niet bekend hoe het staat met de activiteiten m.b.t. Makelpunt. 
 
 
 



8. Rondvraag 
Piet deelt mee dat de volgende vergadering gepland staat op 10 maart. Jaap van de 
Coevering komt in april met zijn presentatie omtrent homo-acceptatie binnen het voetbal. 
Ook de jeugdcommissie zal hierbij aanwezig zijn. 
Jo wil weten hoe het staat met de animo voor de playbackshow. Er zijn vier optredens 
aangemeld. Er wordt nog geronseld voor meer optredens. ’s Avonds wordt er gevoetbald 
tegen Festilent, zodat er een combinatie-activiteit ontstaat. De vergunning voor de 
playbackshow is geregeld. Voor wat betreft de nieuwe horecawet zal er tijdens het 
eerstvolgende overleg met alle Osse voetbalclubs een gezamenlijk standpunt over deze 
kwestie worden ingenomen.  
Ellen vraagt of Ruud Dielis aanwezig kan zijn tijdens een bestuursvergadering in het kader 
van zijn stage als 4e jaars CIOS student. Dit is akkoord, Ellen zal het doorgeven. 
Anton vraagt hoe het staat met het gebruik van de velden bij Ruwaard. Piet geeft aan dat de 
onderhandelingen gestopt zijn, omdat de problemen bij Margriet niet structureel opgelost 
kunnen worden door gebruik te maken van de velden bij Ruwaard. Er wordt naar andere 
oplossingen gezocht. 
 
9. Sluiting 
Rond 22.00 uur wordt de vergadering gesloten. 
 

 


