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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
De voorzitter opent de vergadering rond 19.45 uur. De penningmeester heeft aangegeven
dat hij vanaf 20.00 uur aanwezig is. Er zijn twee leden van de E-kamp commissie uitgenodigd
voor een korte evaluatie van het kamp.
2. Jeugdcommissie
E-kamp commissie
De leden van de commissie geven aan dat het E-kamp prima verlopen is. Ouders en kinderen
waren heel enthousiast. De organisatie werd verzorgd door een hechte groep vrijwilligers.
De onderlinge samenwerking verliep daardoor perfect. Het team van de organisatie blijft aan
voor volgend jaar.
In verband met de lengte van de competitie, de te spelen nacompetitie en de vroegere
planning van het E-kamp was de kantine tijdens het E-kamp ook opengesteld voor teams die
nog wedstrijden moesten spelen. Hierdoor ontstond er onduidelijkheid met betrekking tot
het nuttigen van alcohol en tijdens het uitdelen van de friet. Het heeft de voorkeur om in de
toekomst te kijken naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld twee aparte ruimten, om de
beslotenheid van het E-kamp te garanderen.
De E-kamp organisatie is ruim binnen het budget gebleven. Door actief te shoppen en goed
te onderhandelen heeft de organisatie veel geld bespaard.
De organisatie geeft aan dat de tenten te klein worden voor het aantal kinderen dat
meedoet aan het E-kamp. De commissie wil het uitgespaarde budget gebruiken voor een
investering in nieuwe accommodatie. Dit verzoek dient men bij de jeugdcommissie neer te
leggen.
Voor volgend jaar is de locatie van het E-kamp een punt van aandacht. Waar kunnen de
tenten staan, wat zijn de mogelijkheden in verband met de kunstgrasvelden en de nog jonge
nieuwe natuurgrasvelden? Bovendien vraagt men zich af of het een goed idee is om het
E-kamp naar het begin van het seizoen te verplaatsen, in verband met teambuilding?

De voorzitter geeft aan dat de nieuwe velden, indien ze tot de winterstop niet bespeeld
worden, sterk genoeg zouden moeten zijn voor het houden van het E-kamp. Wellicht kan er
gekeken worden naar een ander type tenten, boogtenten, waarvoor geen haringen nodig
zijn.
Er wordt geadviseerd om de bestaande E-kamp commissie aan te vullen met nieuwe
commissieleden, zodat er een tijdens een overdrachtsjaar een goed onderling team blijft
bestaan.
De E-kampcommissie zal alle aandachtspunten per mail doorgeven aan de jeugdcommissie.
Tevens zullen zij eventuele voorstellen met betrekking tot de locatie en het wijzigen van het
tijdstip van het E-kamp bij de jeugdcommissie indienen.
Toename normen en waarden incidenten
De jeugdcommissie geeft aan dat het aantal normen en waarden incidenten recentelijk
explosief gestegen is. Men denkt dat dit verband houdt met het feit dat Margriet in de
schijnwerpers staat, door het gebeuren tijdens de wedstrijd van het eerste team tegen
Nooit-Gedacht. Andere clubs komen daardoor sneller met vingerwijzigingen of zoeken zelfs
contact met de pers. Daarnaast heeft de jeugdcommissie het vermoeden dat het draagvlak
voor de normen- en waardencommissie binnen de vereniging is verlaagd.
Er ontstaat een discussie omtrent de effectiviteit van een normen- en waardencommissie,
als deze alleen binnen de jeugd sancties op kan leggen. De commissie wil het beleid binnen
de gehele vereniging implementeren. De senioren, met name het eerste en het tweede
team, hebben volgens de commissie een voorbeeldfunctie naar de jeugd toe.
Vanuit het bestuur is men van mening dat de scheidsrechter de leiding heeft in het veld.
Eventuele sancties dienen door de KNVB worden opgelegd. Door de jeugd aan te blijven
spreken en sancties op te leggen bij wangedrag voorkom je excessen in de toekomst.
Incidenten zullen er echter altijd blijven.
Het bestuur wil de ingezette lijn vasthouden, maar vindt dat er binnen de seniorenteams
geen sancties opgelegd kunnen worden door de normen- en waardencommissie. Het beleid
dient echter binnen de gehele vereniging gedragen te worden en de commissie wordt
geadviseerd om middels presentaties en in overleg met trainers/leiders aandacht te geven
aan correct gedrag door spelers. De jeugdcommissie heeft aan hierop in een informeel
gesprek met de nieuwe trainer van het 1e te willen reflecteren. De voorzitter zal de trainer
uitnodigen voor een gesprek met de commissie. De voorzitter laat de jeugdcommissie weten
wanneer dit gesprek plaats kan vinden.
Voor wat betreft het contact met de pers dient intern kenbaar gemaakt te worden dat
communicatie naar buiten toe primair geschiedt door de voorzitter van de vereniging. Hij
fungeert als spreekbuis. Na overleg met de voorzitter kan hiervan afgeweken worden. Als
voorbeeld wordt de leider van het 1e genoemd als woordvoerder van dit team.
Voorstel SEC invulling woensdagmiddag trainingen
De jeugdcommissie heeft van het SEC een offerte ontvangen m.b.t. het verzorgen van de
trainingen op woensdagmiddag voor de mini’s en een 6-tal F-teams. De offerte is gebaseerd
op 4 uur training per week, gedurende 40 weken. Hiervoor heb je de beschikking over een
kwalitatief goede trainer voor een grote groep kinderen. De penningmeester zal met de
technische commissie bespreken of dit gefinancierd kan worden uit het bestaande budget
voor trainerskosten.

Richtlijnen gebruik kunstgrasvelden
Er zal bij CSC geïnformeerd worden welk schoeisel er op de kunstgrasvelden gebruikt mag
worden. In verband met de aanschaf van nieuw schoeisel voor het komende seizoen dient
dit intern gecommuniceerd te worden.
3. Notulen vorige vergadering
De voorzitter heeft de notulen van de vorige vergadering ontvangen. De notulen zijn nog
niet rond gestuurd. De voorzitter zal dit vanavond verzorgen.
4. Algemene zaken
Vacature bestuur
Er is binnen de werkgroep inrichting gepolst of er interesse is voor deze functie. Er zijn
binnen de werkgroep geen kandidaten. De voorzitter en penningmeester zullen op korte
termijn een gesprek inplannen met de kandidaat die zich in een eerder stadium gemeld
heeft.
Werkgroep inrichting
Aanstaande vrijdag vindt de eerste oplevering van de nieuwe accommodatie plaats door het
bouwteam. De bouwcommissie is hierbij aanwezig. Er zal gevraagd worden of er vanaf
aanstaande vrijdag een sleutel voor de accommodatie beschikbaar is. De werkgroep heeft
inmiddels een prioriteitenlijst m.b.t. de inrichting opgesteld. De vloer is gelegd, maar moet
nog worden geolied. De werkgroep loopt op schema, levertijden van bestelde materialen
zijn bekend. De bars en het meubilair zijn binnen. Het kleurenschema levert nog wat
problemen op. Er is op dit moment geen ondersteuning vanuit het bestuur nodig. De
commissie heeft voor diverse werkzaamheden extra vrijwilligers nodig. Op de website staat
concreet vermeld om welke werkzaamheden het gaat. Ellen vraagt om de namen van
beschikbare kandidaten aan haar door te geven.
Opening sportpark
Dit punt wordt tijdens de volgende vergadering besproken.
Stand van zaken bouw
Er is nog geen reactie ontvangen van de bouwcommissie omtrent de afspraak met Jo, Piet,
Riny en Ellen. De bouwcommissie is aanstaande vrijdag aanwezig bij de eerste oplevering
van het gebouw.
Verzekeringen
De penningmeester heeft een offerte ontvangen van van der Krabben. Met betrekking tot de
verzekering zal een en ander aangepast moeten worden. De penningmeester heeft hiervoor
een globale inboedellijst nodig met informatie over de waarde van het interieur en alle
overige materialen. Hij zal met deze gegevens bij twee partijen een offerte opvragen. Ook zal
hij uitzoeken hoe lang Margriet nog vast zit aan de huidige verzekeraar. Volgens de vicevoorzitter wordt er via de KNVB een verzekering aangeboden van AON.

Receptie TOP
Aanstaande zaterdag is er van 16.00 tot 18.00 uur een receptie bij TOP. De voorzitter kan
vanaf 17.00 uur aanwezig zijn. De vice-voorzitter komt er op terug.
5. Technische commissie
Stand van zaken
Aanstaande donderdag (19.30 of 20.00 uur) is er een selectiebijeenkomst gepland, waarbij
de spelers zullen worden voorgesteld. De technische commissie is hierbij aanwezig. De
voorzitter komt later. Jo de Valk is niet aanwezig tijdens deze presentatie.
6. Financiën
Verkoop lichtmasten en tribune
De tribune en lichtmasten van het hoofdveld zijn verkocht. Een en ander in reactie op de
door de vice-voorzitter aangeleverde lijst met 400 adressen van sportverenigingen. Op veld
4 wordt de stroomvoorziening voor de lichtmasten door de Gemeente afgesloten. Het
gebouw van kleedkamer 1 tm 4 wordt door de Gemeente gesloopt. De materialen van
Margriet zijn inmiddels uit het gebouw verwijderd.
7. Rondvraag
Jo:
 Omdat onze vereniging als hoogste is geëindigd in de 3e klasse zonder te promoveren
wordt verwacht dat Margriet een bijeenkomst organiseert voor de hele 3e klasse, zodra
de nieuwe indeling bekend is. Dit punt wordt tijdens de volgende vergadering nader
besproken.
 Van D.A.W. en Prinses Irene heeft Margriet recettes ontvangen in verband met de bij
hen gespeelde wedstrijden door ons eerste team. Beide verenigingen zullen hiervoor een
passende attentie ontvangen. Tevens wordt er een bedankbriefje voor het bestuur van
beide verenigingen opgesteld.
 De vice-voorzitter heeft van enkele nauw betrokkenen bij de nieuwbouw het verzoek om
een rondleiding ontvangen. Er zal gepolst worden of er interesse is voor een rondleiding
voorafgaand aan de opening of tijdens de openingsfestiviteiten.
Rini:
 Vanuit Kinderdagverblijf de Schaepskooi is interesse getoond voor de organisatie van
activiteiten in het nieuwe gebouw. Piet en Ellen kennen mensen binnen deze organisatie.
Rini zal de namen van Ellen en Piet doorgeven als contactpersoon, zodat er gekeken kan
worden hoe een en ander te combineren is. Voor Margriet is investeren in voorzieningen
mogelijk indien de opbrengsten hoger zijn dan de te maken kosten.
 Vanuit de Rabobank wordt in oktober/november opnieuw de clubkascampagne opgezet.
Rini zal Margriet hiervoor aanmelden.

Ellen:
 De Ruud van Nistelrooy Academy blijft in het gebouw aanwezig op maandag- en
donderdagmiddag. Zij betalen geen huur, maar zijn wel een uithangbord. Ellen geeft aan
dat er kosten voor de RvN Academy worden gemaakt ivm dichte kasten voor de spullen
van de Academy. Deze kosten zullen op de Academy verhaald te worden. Hierover is al
eerder gesproken met betrokkenen.
 De Grote Clubactie kan niet meer door Geert-Jan gecoördineerd worden. De voorzitter
zal de jeugdcommissie hierover per mail benaderen. De zaterdagdienst kan hierbij een
ondersteunende rol bieden.
Volgende vergadering: maandag 14 juli 2014 om 19.30 uur.

