
Notulen bestuursvergadering Margriet             13 januari 2014 
 
Aanvang:  19.30 uur     

 
Aanwezigen:  Piet de Jong 

  Jo van der Heijden 
  Ellen van den Bosch 

Marc van Luijk 
  Ron de Vries  
  Riny van Hintum 
  Jac Wijkmans 
 
Afwezig: Joop Wolters  

Anton van Haren 
 

Notulist: Sandra Heijmans 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening 
De vergadering wordt om 19.30 uur door Piet geopend. Hij stelt de aanwezigen voor aan 
Sandra, waarna Sandra zich voorstelt aan het bestuur. 
 
2. Jeugdcommissie 
Ron en Jac hebben de te bespreken punten op papier uitgewerkt en lichten deze nader toe. 
 
2.1 Pilot met Berghem Sport inzake terugdringen agressie 
Naar aanleiding van een incident bij Berghem Sport is er tussen de normen en 
waardencommissie van Berghem Sport en de jeugdcommissie van Margriet een idee 
uitgewerkt m.b.t. het terugdringen van agressie. De hoofdpunten hiervan zijn: 

 De uitspelende partij fluit de wedstrijden. Materialen worden beschikbaar gesteld door 
de thuisploeg.  

 Voorafgaand aan de wedstrijd wordt door leiders en spelers gezamenlijk kort aandacht 
gegeven aan normen en waarden. 

 Ouders stellen zich op aan de zijlijn en niet achter de doelen. 

 Supporters van de tegenpartij staan niet in de zone van de grensrechter. 
Over het opzetten van een scheidsrechterspool en het te dragen scheidsrechterstenue dient 
nog verder overlegd te worden. Bij incidenten willen beide ploegen gezamenlijk acteren 
m.b.t. hoor en wederhoor en vindt overleg tussen de normen en waardencommissie van 
Berghem Sport en de jeugdcommissie van Margriet plaats.  
Het bestuur gaat akkoord met de lijn zoals deze is ingezet. Afgesproken wordt om de pilot 
vooralsnog alleen binnen de jeugdteams uit te rollen.  
Er wordt voorgesteld om met dit plan gezamenlijk (voorzitters Berghem Sport en Margriet) 
de publiciteit te zoeken. De jeugdcommissie wordt gevraagd een persbericht uit te werken 
om e.e.a. bij de pers onder de aandacht te brengen (Brabants Dagblad, de Sleutel). De pilot 
dient per 1 februari in werking te treden.  De jeugdcommissie houdt Piet op de hoogte van 
de verdere ontwikkelingen. 
 



2.2 Kerstbomenverkoop 
De huidige E3 wil een obligatielening van 500 euro storten mits de toezegging wordt gedaan 
dat deze groep volgend jaar weer de kerstbomen mag verkopen en de opbrengst ten goede 
komt aan het team. Het bestuur gaat niet akkoord met dit voorstel. De kerstbomenactiviteit 
wordt gezien als Margrietactiviteit. De opbrengst dient ten goede te komen aan de gehele 
jeugd. Er dient geprobeerd te worden om binnen de jeugdteams een bredere inzet te 
verkrijgen voor het verkopen van de kerstbomen. Een percentage (20%) van de totaal-
opbrengst voor de teams die het willen regelen is mogelijk. De jeugdcommissie bespreekt dit 
en komt erop terug. 
 
2.3 Feestdag 
De jeugdcommissie onderzoekt de mogelijkheid om in maart/april een feestdag voor de 
gehele jeugd te organiseren. Dit zijn al drukke maanden m.b.t. activiteiten. Geadviseerd 
wordt om deze feestdag in de openingsweek van het sportpark te houden. Uitwerking volgt. 
 
2.4 Normen en waarden en sancties 
Door serieus in te gaan op strafzaken bij de KNVB is in een aantal gevallen de straf 
verminderd.  

 Incident D6 Udi, uitspraak KNVB na bezwaar. Wel schuld geen straf voor staken 
wedstrijd. 

 Straf speler C1 van 5 wedstrijden teruggebracht naar 1 (bezwaar gehonoreerd door 
KNVB). 

 Incident Berghem Sport B3, in overleg met Berghem Sport geen nadere actie. 

 Incident NLC is onderzocht. Er is contact met NLC geweest. Is interne NLC 
aangelegenheid. 

 Leiding D1 aangesproken op taalgebruik in het veld richting de tegenstander. 
 
2.5 Bereikbaarheid ledenadministratie 
De ledenadministratie is zeker 1 maand slecht bereikbaar geweest door een niet werkend 
nummer op de site en een fout in het E-mail adres. Dit kan eigenlijk niet. Voor een groeiende 
vereniging is een goede bereikbaarheid belangrijk. 
 
2.6 Sinterklaas 
De activiteit is goed verlopen en binnen het budget gebleven. De jeugdcommissie heeft in 
overleg met de organisatoren Miranda en Daria een aantal verbeterpunten voor volgend 
jaar genoteerd. Ellen zal het evaluatieverslag nog doorzetten. De verantwoordelijkheden  
tussen jeugdcommissie en bestuur bij activiteiten dienen beter te worden afgestemd. 
 
2.7 Activiteitenplanning rondom opening/ingebruikname nieuwe complex 
De jeugdcommissie wil graag in de planning betrokken worden om er gezamenlijk een mooie 
dag van de maken. 
 
2.8 Uitwisseling Sparta Nijkerk 
Op zaterdag 11 januari 2014 hebben de A1 t/m de F1 gevoetbald tegen Sparta Nijkerk. De 
uitwisseling is zeer succesvol en positief verlopen. Er worden afspraken gemaakt over een 
vervolg. 



3. Notulen vorige vergadering   
Het belangrijkste punt uit de vorige notulen is het gesprek met SAP. Alle destijds besproken 
punten komen ook in deze vergadering aan de orde, met name de inrichting van het nieuwe 
complex en de aanstelling van de nieuwe trainer. De notulen worden akkoord bevonden.   
 
4. Algemene zaken 
4.1 Werkgroep inrichting 
De werkgroep inrichting vergadert momenteel wekelijks. Eind januari dient een beslissing 
genomen te worden over de vloer. Hierover is nog geen overeenstemming bereikt. Riny 
vraagt om het prijsverschil tussen een houten vloer en een pvc vloer met houtlook vast te 
laten leggen door Hans. Er is een nieuwe, gunstiger offerte voor het meubilair ontvangen. 
Ellen wil een tweede offerte bij Derijks opvragen. Riny wil een totaaloverzicht van de kosten 
vanuit de diverse commissies ontvangen.  
 
4.2 Opening sportpark 
Er wordt afgesproken de festiviteiten m.b.t. de opening van het sportpark te plannen rond  
1 november, als alles klaar is en ook de velden in gebruik kunnen worden genomen. Riny wil 
twee dagen voor de volgende vergadering de financiële stand van zaken ontvangen van alle 
commissies/werkgroepen. Kan er bezuinigd worden op de kosten voor de opening? Kan er 
met bedragen geschoven worden? 
 
4.3 Stand van zaken bouw 
De bouwactiviteiten liggen op schema. Er is nog geen gesprek geweest met Hans en Ronny. 
Piet zal vanavond nog een mail sturen, met cc aan Riny, om voor 21 of 22 januari een 
afspraak in te plannen. Dit om duidelijkheid ivm de financiën te verkrijgen, staat meer- en 
minderwerk. 
 
4.4 Margriet 8 
Piet heeft een gesprek gehad met spelers van het 8e van Margriet, waarin zij hun onvrede 
hebben geuit. Het elftal wil eerder duidelijkheid bij afgelastingen. Bovendien voelt men zich 
niet serieus genomen door de seniorencommissie. Er wordt afgesproken dat Piet een 
terugkoppeling maakt naar het 8e  team en vraagt om namen van betreffende personen. 
Hij zal vervolgens de betrokkenen aanspreken. 
 
5. Technische commissie  
5.1 Stand van zaken 
Piet heeft vorige week Anton gesproken. Hij zal op 25 januari om 10.00 uur zijn taak als 
voorzitter van de technische commissie hervatten, waarbij Piet zich terugtrekt. Anton zal 
vanaf de volgende bestuursvergadering weer aanwezig zijn. 
 
5.2 Procedure nieuwe trainer 
Inmiddels is een nieuwe trainer gekozen aan de hand van een profiel dat door spelersraad 
en technische commissie is opgesteld. Een en ander is geregeld en gecommuniceerd terwijl 
er nog geen contract is opgesteld. De penningmeester heeft geen onderhandelingspositie 
meer. Riny geeft aan dat dit in de toekomst anders moet. Formeel dient het bestuur in te 
stemmen met het opgestelde profiel, vervolgens kan er geselecteerd worden, de voorzitter 
en penningmeester maken de financiële kant in orde en pas dan is de aanstelling  rond en 



kan het gecommuniceerd worden. Voor nu heeft Riny een financieel voorstel bij Piet 
neergelegd. Piet zal dit met Anton kortsluiten. 
 
6. Vrijwilligers 
6.1 Vacature bestuur 
Binnen het bestuur is, door het vertrek van Henny, een vacature ontstaan voor een 
bestuurslid facilitaire activiteiten en exploitatie accommodatie. Dit bestuurslid zou hierover 
zelf ideeën moeten hebben en in staat moeten zijn anderen te enthousiasmeren. Er wordt 
gedacht aan iemand met een horeca-achtergrond. Riny maakt een profiel met betrekking tot 
het nieuwe bestuurslid. De rest denkt na over een shortlist met namen van mensen die 
hiervoor benaderd zouden kunnen worden. Indien nodig kan er contact gelegd worden met 
het vrijwilligerspunt. 
 
6.2 Makelpunt Oss 
Ellen geeft aan deze activiteit, die hoort bij de vacante facilitaire functie, niet uit te kunnen 
voeren. Marc zal dit in eerste instantie overnemen. In de aanloop naar het nieuwe complex 
dient de accommodatie alvast in the picture geplaatst te worden. Marc zal zich verdiepen in 
de markt voor verhuur van accommodaties en een verhuurbeleid opstellen.  
 
6.3 Vrijwilliger van het jaar & feestavond 
Op 15 maart 2014 vindt de vrijwilligersavond plaats, waarop de vrijwilliger van het jaar 
gekozen wordt. Ellen zal een stukje op website zetten waarin mensen kunnen worden voor- 
gedragen. Voor de organisatie van de feestavond zelf zal Joep Koenders worden gevraagd. 
De avond wordt eenvoudig en sober gehouden, er komt geen disco, er wordt zelf muziek 
gedraaid. Ellen overlegt een en ander met Jos en Leo.  
 
6.4 Horecawet 
Jo heeft van de Gemeente Oss een brief ontvangen met betrekking tot de nieuwe 
horecawet. Riny geeft aan dat in verband hiermee wellicht e.e.a. in de statuten dient te 
wijzigen.  
 
6.5 Opruimen huidige accommodatie 
Anton en Jo gaan binnen nu en mei in de huidige accommodatie opruimen. 
 
6.6 Diverse nieuwe keuzes m.b.t. kantine: o.a. koffieapparatuur/consumptiemunten/ 
snoepapparaat/ Het houden van een opruimingsmarkt/ Materialen verzorging 
Deze punten zijn tijdens de vergadering niet besproken. 
 
7. Financiën  
7.1 Procedure trainer 
Is reeds besproken bij punt 5.2. 
 
7.2 Vacature bestuur 
Zie ook punt 6.1. De vacature wordt op de website geplaatst. 
 
7.3 Verkoop lichtmasten en tribune 
De lichtmasten en tribune zijn eigendom van Margriet. Riny neemt de verkoop van deze 



materialen op zich. Hij verzoekt de bestuursleden om namen van geïnteresseerden aan hem 
door te mailen. Volgens Leo heeft Herpinia interesse in de tribune en Boekel Sport in de 
lichtmasten. Er zijn echter geen namen van contactpersonen bekend. Jo geeft aan dat 
Megen geïnteresseerd is in de statafels (tonnen) en bijbehorende krukken. Jos van Orsouw 
kan Riny naar de juiste persoon verwijzen. 
 
8. Sponsoring/website   
8.1 Contact sponsoren: afspraak maken voor gesprek 
Marc heeft vorige week een gesprek gehad met Loek Wenting. Zij gaan de bordsponsoren en 
andere sponsoren i.s.m. de obligatiewerkgroep benaderen. Met twee actieve mensen is het 
momenteel lastig om de sponsorcommissie draaiende te houden. Marc en Loek proberen op 
ad-hoc basis om mensen in hun eigen kring sponsoren te laten werven.  Ze verwachten veel 
werk bij de opening van de nieuwbouw. 
Piet vraagt aan Marc om op korte termijn contact op te nemen met MetalWork ivm 
ontevredenheid van deze sponsor. Marc zal komende week contact met Marius opnemen. 
 
Marc stelt voor om voor het maken van een draaiboek voor de opening van het complex 
iemand van buiten te benaderen. Marc zal Ellen vragen om contact op te nemen met Daria.  
Daria zal worden uitgenodigd om tijdens de volgende bestuursvergadering tussen 20.00 en 
20.30 uur met een concreet voorstel te komen inzake de rol die zij voor Margriet kan spelen 
m.b.t. uitnodigingen, pers, etc. We willen een aantrekkelijke opening met bescheiden 
middelen. Riny stelt voor om de volgende vergadering te beginnen met het agendapunt 
accommodatie. 
 
Als de jeugdcommissie opnieuw verslag uitbrengt op papier, zoals tijdens deze vergadering, 
is het niet nodig dat zij in persoon aanwezig zijn tijdens de volgende bestuursvergadering. 
Piet stelt Jac hiervan op de hoogte. 
 
9. Rondvraag 
Jo komt terug op de brief omtrent van de Gemeente inzake de Horecawet. De brief is van 23 
december en tot op heden alleen binnen het bestuur verspreid. De aanbevelingen in de brief 
dienen zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Riny zal een en ander bespreken met Jos en 
Leo. Piet en Riny zullen tijdens het Osse Voetbaloverleg bij andere verenigingen navragen 
hoe zij hiermee omgaan. 
De playbackshow van 22 februari dient 3 weken van tevoren bij de burgemeester te worden 
aangemeld. 
 
Riny heeft via Jo de post voor Henny ontvangen. Riny zal deze behandelen, maar geeft aan 
dat dit geen automatisme is, er moet een andere oplossing voor komen. 
 
Piet geeft aan dat hij en Riny aanwezig zullen zijn tijdens het Osse Voetbaloverleg. 
Tegen de aanslag WOZ is bezwaar ingediend. De uitspraak is door de Gemeente verdaagd 
van 31 december naar eind februari. 
 
10. Sluiting 
Om 22.30 uur wordt de vergadering gesloten. 
 


