Notulen AB 13 mei 2013.
aanwezig: Piet de Jongh, Jo van der Heijden, Ellen van den Bosch,
Marc van Luijk (notulist) Gast: Camiel van Hoogstraten (SEC)
afwezig: Riny van Hintum (met opgave van reden) Anton van Haren
(ziek) Hennie van der Wal (met opgave van reden)

Verslag bestuursvergadering Margriet

Onderwerp
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet Camiel van
Hoogstraten van het SEC van harte welkom. Camiel geeft
een presentatie over de uitkomsten van de leden
enquete. Er is een behoorlijke response en over het
algemeen is er sprake van een positieve beoordeling van
de gestelde onderwerpen. Er zijn twee verbeterpunten:
de accommodatie en de communicatie van het Bestuur
naar de leden toe.

2.

Notulen vergadering :
Geen opmerkingen, notulen worden goedgekeurd.

3.

Jeugdcommissie:
Er wordt besloten om de “Pupil van de Week” opnieuw in
te voeren. Verdere uitwerking volgt.

4.

Algemene zaken:
Diverse bestuursleden zullen de recepties van OVC Oijen
op 7 juni en M.K.B. Maren Kessel op 25 mei bezoeken.

5.

De nieuwe ledenpassen zullen voor het nieuwe
voetbalseizoen worden uitgereikt aan alle leden.
Technische commissie:
Momenteel geen onderwerpen ter bespreking. Anton van
Haren is nog ziek. Wij wensen Anton een snel herstel toe.

Tijd/actie/Wie

6.

Vrijwilligers:
Bart de Ruijter wil graffiti spuiten op de oude
kleedkamers. Hierover wordt nog geen standpunt
bepaald.
Wat is de actuele status van Feyenoord Amateur Partner?
De locatie van het E-kamp wordt veld 2.

8.

Financiën:
Momenteel geen onderwerpen ter bespreking.

9.

Sponsoring/website:
De sponsorcommissie vraagt om toestemming om bij
langdurige sponsorcontracten (minimaal 3 jaar) de kosten
van de bedrukking voor rekening van RKSV Margriet te
laten nemen. Het Bestuur is hiermee akkoord.
Joep Derksen en Leo Strik hebben verzocht om nieuw
briefpapier en nieuwe enveloppen. Joep zal een voorstel
doen voor een nieuwe layout van het briefpapier. Het
Bestuur is hiermee akkoord.
Marc van Luijk geeft een nadere uitleg over de stand van
zaken met betrekking tot enkele acties. Het betreft hier
de obligatie uitgifte en vriendenloterij werving.
De opmaak van het Margriet Magazine is weer opgestart.
Het Bestuur wordt verzocht ook copij aan te leveren zoals
bijvoorbeeld de oprichting van de Jeugdcommissie.
Gesprekken met diverse sponsoren over eventuele
verlenging van de aflopende contracten zijn opgestart.

Er zijn geen aanvullende vragen.

