
 
Notulen bestuursvergadering Margriet            12 oktober 2015  
   
 
Aanvang: 19.30 uur     

 
Aanwezigen:  Piet de Jongh  

Jo van der Heijden 
 Pascal van Druten 
Ron de Vries 
Niels Bijlhout 
Martijn Pook 
Erik Vrolijk 
 
 
 

Afwezig:  Marc van Luijk 
Notulen: Ron de Vries 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening 
Piet opent de vergadering om 19.30 u en heet de nieuwe aanwezigen van harte welkom.  
 
 
2. Mededelingen: 
 

3 Bestuur ontwikkelingen: 
 

Na een zorgvuldig doorlopen procedure en gesprekken met diverse personen zijn de volgende 
personen toegetreden tot het bestuur: 
 

 Martijn Pook:  Bestuurslid  Kantinezaken 

 Erik Vrolijk:    Penningmeester 
 

De functie kantinezaken is nieuw in het bestuur echter gezien het belangrijke financiële aandeel in de 
begroting en de centrale rol die de kantine speelt in onze vereniging inzake de gastvrijheid en 
dienstverlening heeft het bestuur unaniem besloten deze nieuwe functie op te nemen. Martijn heeft 
een ruime horecaervaring, onder meer als manager van van der Valk Nuland, Het Pumpke te Nistelrode 
en momenteel als “Food en Beverage” manager van BurgGolf Wijchen. Met zijn ervaring op 
horecagebied zal Martijn de kantine van Margriet van een nieuwe impuls voorzien.   
 
De functie van Penningmeester was vacant na het terugtreden van Riny van Hintum. Erik Vrolijk is 
bereid gevonden deze in te vullen. Erik heeft een gezinshuis waar hij kinderen opvangt die in een 
moeilijke positie verkeren. In die hoedanigheid heeft hij veelvuldig contact met de gemeente en andere 
instanties. Zijn achtergronden zullen het bestuur versterken en een bijdrage leveren aan de brede 
maatschappelijke positie die Margriet inneemt.  
 
 
 
 
 
 



3 Ledenadministratie: 
 

Helaas hebben we niet op een goede manier afscheid kunnen nemen van Angela van Thiel. Gezien de 
hiaten die ontstaan zijn in de administratie was het noodzakelijk hierin een verandering aan te 
brengen. De hiaten zijn inmiddels grotendeels opgelost door de bijzondere inzet van Johan van de 
Boogaart en anderen. Johan wordt hiervoor bedankt middels een bloemetje. Saskia van Ieperen en Ans 
van Grunsven zijn bereid gevonden de taken van Angela over te nemen. Johan zal op de achtergrond 
als back-up fungeren.  
 
Het bestuur bedankt Angela voor de verrichte werkzaamheden.  
 
3 Algemene ledenvergadering: 

 
De datum wordt vastgesteld op 30 november 2015, tijdstip 19.30 u.  
 

Op de agenda staan onder meer de verkiezing van de nieuwe bestuursleden. Dit zijn Ron de Vries 
(jeugdzaken), Niels Bijlhout (accommodatie), Martijn Pook (kantinezaken), Pascal van Druten 
(technische zaken), Eric Vrolijk (penningmeester).  
 

 3. Notulen vorige vergadering (en): 
 

De notulen van 9 juni 2015 en 14 september 2015 worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 

4 De Jeugdcommissie: 
 

1. De jeugdcommissie is momenteel onderbezet aangezien een aantal leden naar het bestuur zijn 
gegaan. Dit vergt veel van Joop Wolters en Ron de Vries. Op korte termijn wordt er gezocht naar 
uitbreiding van de JC. De JC is verantwoordelijk voor het grootste deel van de vereniging dus het 
is van eminent belang dat hier nieuwe leden voor worden gevonden. Piet biedt hiervoor zijn hulp 
aan net zoals de andere bestuursleden. Er komt een bericht op de website waarin gezocht wordt 
naar kandidaten.  

2. Nieuwe leden: De aanwas van nieuwe leden blijft voortduren. Echter de teams zitten nagenoeg 
vol. Ook de capaciteit van de trainingsmogelijkheden zit bijna vol. Daar waar mogelijk worden 
nieuwe leden direct geplaatst echter de JC zal een plan maken wat te doen met leden die niet 
direct in een team geplaatst kunnen worden. 

3. Ajax Kidsdag nog niet vol. Hier zal extra aandacht aan worden besteed. Jens, de initiatiefnemer 
wordt bedankt met een cadeau. Pascal regelt dit.  

4. Voetbalacademie start pas in het voorjaar wegens te weinig deelnemers op dit moment.  
 

5.  Algemene zaken 
 

1. Feest vriendenkring: 16 oktober is feest vriendenkring. Een grote afvaardiging van het bestuur zal 
hier aanwezig zijn. Aanspreekpunten voor het feest en de gang van zaken zijn Ron de Vries (tevens 
lid bestuur Vriendenkring) en Martijn Pook. Om 00.15 u zal de muziek uitgaan en het tappen 
stoppen (conform de vergunning) en de aanwezigen zullen gevraagd worden buiten geen lawaai te 
maken. De regels die gelden voor evenementen zullen gehandhaafd worden.  

2. Opening kantine woensdagmiddag: Vanaf heden zal deze geopend zijn. Dit is zeer welkom i.v.m. het 
dalen van de temperaturen en de vele ouders die er zijn.  

3. Het alarmsysteem werkt weer als voorheen.  
4. Ron de Vries geeft aan nog steeds niet de juiste sleutel te hebben. Niels regelt dit voor zaterdag 

aanstaande.  



5. De uitspraak in de zaak van de buurt tegen de gemeente wordt voor de 15e oktober verwacht. 
Hierna kan het nog maximaal 2 weken duren voordat deze kenbaar gemaakt is aan de 
belanghebbenden. Zodra de uitspraak bekend is zal Piet het bestuur informeren zodat deze op de 
hoogte zijn.  
 

 
6.  Accommodatie 
 
1. CSC: Het contact met Hendriks en CSC verloopt momenteel moeizaam. De gemaakte afspraken 

worden niet nagekomen of anders uitgelegd. In samenwerking met de gemeente wordt dit getracht 
te verbeteren. 

2. Materiaalman. Niels gaat in overleg om te bekijken of de dinsdag en donderdagavond binnen de 
werktijden passen. Dit omdat er op dat moment geen beheerder beschikbaar is.  

3.  De certificaten van de sleutels zijn bij Hendriks opgevraagd.  
4.  Er zijn 4 nieuwe E/F doelen en 2 grote doelen. Er zal per jaar bekeken worden hoeveel doelen we 

kunnen vervangen. Niels maakt hier een plan voor.  
5.  Wensenlijstje: Het wensenlijstje is grotendeels uitgevoerd. Toch is er nog een gedeelte van het 

budget beschikbaar voor zaken die nog niet uitgevoerd zijn. Echter, nu we een jaar van de nieuwe 
accommodatie gebruik maken is het de vraag of de wensen nog hetzelfde zijn. Er wordt besloten 
dat de openstaande wensen opnieuw worden bekeken in het bestuur en er vervolgens keuzes 
gemaakt worden. Niels bereidt dit voor zodat dit in de volgende bestuursvergadering besproken 
kan worden.  

 
7. Technische commissie: 
 
1.  Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor Margriet 1 en iedereen die eraan heeft bijgedragen om 

de pupil van afgelopen weekend een onvergetelijke dag te bezorgen. Margriet 2 presteert zeer 
goed en speelt aantrekkelijk voetbal. Het bestuur spreekt hier zijn waardering voor uit en hoopt dat 
de eerste periode gepakt gaat worden. 

2.  Kliksport: De informatie die hier is weergegeven is niet juist. Hierover zijn gesprekken gevoerd. 
Kliksport beroept zich op zijn journalistieke vrijheid maar is wel bereid tot een gesprek. Dit zal op 
korte termijn plaatsvinden.  

3.  Binnen de TC is er tevredenheid over het functioneren van de HJO’s 
 
8.  Rondvraag 
 

Geen punten.  
 
De voorzitter sluit om 22.30 u de vergadering 
 
 

 
 


