Notulen bestuursvergadering Margriet
Aanvang:

10 maart 2014

19.30 uur

Aanwezigen: Piet de Jong
Jo van der Heijden
Ellen van den Bosch
Anton van Haren
Riny van Hintum
Joop Wolters
Ron de Vries
Afwezig:

Marc van Luijk

Notulist:
Sandra Heijmans
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
De vergadering wordt om 19.40 uur door Piet geopend.
2. Jeugdcommissie
Normen en Waarden
Op 9 maart hebben enkele spelers van het eerste elftal zich onsportief en (verbaal) agressief
gedragen. De jeugdcommissie brengt dit onder de aandacht van het bestuur. Het bestuur
geeft aan dit gedrag onacceptabel te vinden. Hierover is al eerder gesproken, waarbij het
standpunt van het bestuur duidelijk is gemaakt. De spelersgroep is destijds aangesproken op
hun gedrag. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen zal opnieuw contact met de trainer en
de spelersgroep gezocht worden.
Gebruik sportvelden
Na eerder overleg met Ruwaard en Macharen over het gebruik van de velden door Margriet,
ligt er nu een voorstel van Schadewijk. Indien de gevraagde financiële tegemoetkoming
akkoord is zal met Schadewijk een overeenkomst worden aangegaan. Dagelijks kan er voor
trainingen tussen 18.00 en 19.30 uur gebruik worden gemaakt van de velden van
Schadewijk. Het gebruik van de kleedkamers en verlichting is bij de prijs inbegrepen. Het
gebruik van materialen niet, deze dienen zelf meegenomen te worden. In de voorbereiding
naar het nieuwe seizoen zal een vriendschappelijke wedstrijd tussen Schadewijk en Margriet
plaatsvinden. Coördinatie gebeurt door Ruud Pigmans en Geert-Jan Princen.
Tijdens het overleg van de 18 Osse voetbalclubs is opdracht gegeven aan instituut Melier om
een onderzoek te doen naar de toekomst van de voetbalsport in Oss. Ten eerste wordt
gekeken hoe de bezuinigingen van de Gemeente Oss gerealiseerd kunnen worden zonder
dat dit tot problemen bij de clubs leidt. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden op het
gebied van samen delen, samenwerken en samenvoegen. Dit onderzoek wordt gefinancierd
door de Gemeente. De uitslagen zullen voor de zomer bekend zijn, maatregelen die hieruit
voortvloeien gaan in vanaf 1 januari 2017. De gemeente Oss gaat bij dit onderzoek uit van
vier kernaccommodaties, te weten: Berghem Sport, Top Oss, OSS ’20 en RKSV Margriet. Aan

de hand van de postcodes wordt ook gekeken naar de spreiding van de leden van de diverse
verenigingen.
De aantrekkingskracht van Margriet is op dit moment heel groot. Er zijn veel jongens die
willen meetrainen en graag willen overkomen. Naar aanleiding van een incident met een
speler van Berghem Sport wordt aandacht gevraagd voor een nette procedure hieromtrent.
Deze procedure is er al. Alvorens spelers bij Margriet mee gaan trainen dient de huidige club
hiervan op de hoogte te worden gesteld. Hierover zal een mail naar de leden van de
technische commissie worden gestuurd, met het verzoek de procedure ook bij de
coördinatoren onder de aandacht te brengen. Ondertussen zijn E-spelers van Margriet door
TOP benaderd om daar te komen spelen. De trainers zijn hierover geïnformeerd, er is hen
gevraagd hierop alert te zijn.
Opening sportpark
De jeugdcommissie geeft aan betrokken te willen worden bij de organisatie rondom de
opening van het nieuwe sportpark. Er zal vanavond een besluit genomen worden over de
coördinatie van het gebeuren rondom de opening. Pas daarna kan de jeugdcommissie bij de
activiteiten betrokken worden.
De jeugdcommissie wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de viering omtrent het
bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw op donderdag 20 maart om 15.30 uur. De
jeugdcommissie zal zorgen voor de aanwezigheid van een of meerdere jeugdteams bij de
feestelijkheden. Tevens is de jeugdcommissie uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens het
voorstellen van de nieuwe trainers van het eerste en het tweede team op woensdag 19
maart om 20.00 uur.
Het overleg tussen jeugdcommissie en technische commissie dient nog gepland te worden.
Piet zal een datum prikken.
Er dient een nieuwe datum bepaald te worden voor de vrijwilligersavond. Deze zal nog
plaatsvinden in het oude clubhuis. Het voorstel is om deze avond te combineren met een
markt of veiling van alle overtollige spullen. De jeugdcommissie geeft aan dat er veel nieuwe
vrijwilligers binnen de jeugd zijn. De jeugdcommissie wil in overleg invulling gaan geven aan
de vrijwilligersavond. Er zal nogmaals een oproep op de website worden geplaatst om te
zorgen dat nieuwe vrijwilligers zich ook aanmelden als lid.
3. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering van 10 februari worden besproken.
De volgende correcties dienen te worden aangebracht:
- punt 4, stand van zaken: de nieuwe trainer van het tweede heeft voorheen getraind bij
Taxandria (niet Toxandria).
- punt 8, rondvraag: er wordt gevoetbald tegen Festilent i.p.v. Festiland.
Ter aanvulling op de notulen worden de volgende opmerkingen gemaakt:
- Punt 3, notulen. De procedure met betrekking tot het goedkeuren en verspreiden van de
notulen is duidelijk. Omdat het gezamenlijk bespreken van de notulen veel tijd kost, wordt
besloten dat Piet de door Sandra gemaakte notulen corrigeert. Sandra zal de aangepaste
notulen vervolgens bij Ellen en Jac aanleveren.
- Punt 5, werkgroep inrichting. Het door Ellen ontvangen mailtje blijkt niet over een terras
maar over een looppad te gaan.

- Voor het tekenen van de contracten door de nieuwe trainers is een afspraak gemaakt op 19
maart om 20.00 uur. Piet zal contact met Leo opnemen voor het opstellen van de
contracten. Anton zorgt voor het aanleveren van de gegevens (sofinummers) bij Piet.
- Voor de lichtmasten en de tribune zijn op dit moment nog geen kopers.
- De nieuwe horecawet wordt in het eerstvolgende overleg met de Osse voetbalclubs
besproken.
- Na het overleg met Ruwaard en Macharen is er door Geert-Jan Princen en Ruud Pigmans
contact geweest met Maikel Boeijen en Jos van de Koolwijk van Schadewijk omtrent het
gebruik van hun velden voor trainingen. De kosten voor het gebruik van deze velden worden
door het bestuur akkoord bevonden. Anton zal dit meedelen aan de jeugdcommissie.
4. Algemene zaken
Werkgroep inrichting
Met betrekking tot de inrichting komen de kosten hoger uit dan begroot. Er zullen dus
prioriteiten gesteld moeten worden of extra inkomsten moeten worden gegenereerd.
Tevens dient er een potje te worden gereserveerd voor onvoorziene kosten. Voor de
keuken, de vloer en de muziekinstallatie is inmiddels opdracht gegeven. Er heeft zich een
koper voor het huidige interieur gemeld. Er is geen bedrag bekend. De penningmeester wil
dat hierover met hem contact wordt opgenomen. Hij dringt er bij de werkgroep inrichting op
aan om binnen het budget te blijven. Budgetverruiming kan pas nadat er extra inkomsten
zijn gegenereerd. Dit alles dient via de penningmeester geregeld te worden. Ellen zal samen
met Robert van Leur op 11 maart aanwezig zijn bij overleg met Gemeente over technische
zaken in combinatie met zaken betreffende de inrichting.
Opening sportpark
Het totaalplaatje van het voorstel en de presentatie m.b.t. de opening liggen bij de
penningmeester. Het voorstel valt ruim onder het budget. Het hele gebeuren rondom de
opening is een gigantische klus, professionele ondersteuning hierbij is zeer wenselijk.
Misschien kan er met de kwaliteiten binnen de werkgroep nog bezuinigd worden op posten
binnen het voorstel. Er is een brede werkgroep vanuit alle geledingen van de club. Wellicht
dient een eerste bespreking met een selectie van de werkgroep plaats te vinden om de lijn
strakker te bepalen. Het bestuur gaat akkoord met het inhuren van een professional voor de
coördinatie omtrent de opening.
5. Technische commissie
Stand van zaken
De technische commissie heeft voor het nieuwe seizoen de trainers nagenoeg ingevuld. Er is
nog geen keeperstrainer. De jeugdteams A1, B1 en C1 hebben het zwaar in de competitie.
De D1 heeft op 8 maart gewonnen van Fortuna Sittard. Als zij ook van OJC weten te winnen
zullen ze wellicht niet degraderen. Uit de D1 is een speler geselecteerd door NEC. Ellen deelt
mee dat de jeugdcommissie bezig is met de aanstelling van een scheidsrechterscoördinator
voor het volgende seizoen. Deze zal ook de opleiding van nieuwe scheidsrechters gaan
regelen.
Kennismaking trainer 1 en 2
De trainers van het eerste en tweede hebben inmiddels onderling contact gehad, dit is goed
verlopen. De trainer van Margriet 2 is erg enthousiast en heeft veel ideeën.

Procedure nieuw lid tc
Er is een nieuw lid aangesteld binnen de technische commissie. Deze zal binnen het 2e de
positie tussen trainer en de spelers in gaan nemen. Met ingang van het nieuwe seizoen zijn
er waarschijnlijk ook een leider en een grensrechter voor het 2e team.
6. Vrijwilligers
Uitstel vrijwilligersavond niet op 15 maart maar op ?
Ellen zal dit in overleg met de jeugdcommissie regelen.
Invulling 20 maart : hoogste punt
Van het bestuur zullen Piet, Riny, Jo en zijn partner en Ellen en Geert-Jan aanwezig zijn.
Anton is verhinderd. Ellen maakt uitnodigingen voor alle sponsoren en SAP-leden. De
omwonenden, wijkraad en wijkcoördinator worden via de Gemeente uitgenodigd. Pers en
D-TV ontvangen ook via de Gemeente een uitnodiging. Ellen zal dit op 11 maart nog
navragen bij de Gemeente.
Oproep nominatie vrijwilliger van dit seizoen
Op de site zal een nieuwe oproep worden geplaatst.
Zwaarte vacature bestuurslid accommodatie
Er heeft zich nog niemand gemeld voor deze vacature. Enkele geledingen binnen de club zal
gevraagd worden om met kandidaten voor deze functie te komen (o.a. jeugdcommissie).
Piet en Riny willen met 2 of 3 mensen een gesprek hebben.
Afgelasting Carnaval bij Margriet
Het carnaval bij Margriet is afgeblazen.
Playbackshow & vergunning
Een vergunning is bij de Gemeente snel en gemakkelijk te regelen. Met vergunning mag er
tot 24.00 uur alcohol geschonken worden.
RvN-academy
Piet en Leo hebben een afspraak met de RvN-academy om te praten over het gebruik van de
nieuwe accommodatie. Het is onbekend er nog iets met Makelpunt is gedaan.
Veiling goederen samen met vrijwilligersverkiezing
In overleg met de jeugdcommissie gaat Ellen een nieuwe datum kiezen. Jo en Harry zijn al
bezig met opruimen. De vrijwilligersavond zal worden gecombineerd met een veiling.
7. Financiën
Verkoop lichtmasten en tribune
Riny heeft 5 of 6 namen doorgekregen van potentiële kopers. Met allemaal is contact
geweest. Op dit moment zijn er geen daadwerkelijke kopers. Riny zal de gegevens van
tribune en lichtmasten in een bericht doorsturen aan Ellen, zodat ze doorgetwitterd kunnen
worden naar de KNVB.

8. Sponsoring/website
Anton heeft vorige week bij sponsorcommissie een training verzorgd omtrent het benaderen
van sponsoren. Er dient in kaart gebracht te worden hoeveel borden er exact rond de velden
kunnen hangen en hoeveel sponsors er al zijn. Er zijn lijsten al met de namen van huidige
sponsoren en ex-sponsoren. Piet zal telefonisch contact opnemen met Marc over de verdere
uitwerking/het vervolg. Om te voorkomen dat mensen meerdere malen voor verschillende
sponsoractiviteiten benaderd worden zou een totaalpakket samengesteld kunnen worden
met alle sponsormogelijkheden binnen Margriet, waaruit sponsoren zelf hun keuze kunnen
maken. Marc coördineert wie welke sponsoren benadert.
9. Rondvraag
Anton heeft de procedure omtrent meetrainen bij de technische commissie onder de
aandacht gebracht. Teven is het besluit voor het gebruik van de velden van Schadewijk
meegedeeld aan de jeugdcommissie.
Binnen de SAP is een idee naar voren gebracht met betrekking tot een scorebord, waarop
letters verschijnen, als reclame-uiting. Riny heeft aangegeven dat Margriet hierin alleen wil
investeren als de investering binnen 3 jaar wordt terugverdiend.
De volgende vergadering staat gepland op maandag van 14 april. Jaap van de Coevering zal
in deze vergadering zijn presentatie omtrent homo-acceptatie binnen het voetbal verzorgen.
Omdat deze datum niet bij iedereen gelegen komt zal Piet een mail rondsturen met voorstel
voor een andere datum.
Om 22.15 uur wordt de vergadering gesloten.

