
Notulen bestuursvergadering RKSV Margriet 

Maandag 16 september 2013 

 

Aanwezig: Jo van der Heijden, Piet de Jongh, Riny van Hinthum, Ron de Vries (JC), Joop Woltering 

(JC), Ellen van den Bosch (notulist)  

Afwezig: Hennie van de Wal, Marc van Luijk (met kennisgeving) , Anton van Haren (ziek)  

 

1. Jeugdcommissie 

 

Pupil van de Week: Mellany Gutte heeft aangeven dit seizoen de pupil van de week te 

begeleiden. Hiervoor willen we Mellany alvast heel erg bedanken en heel veel succes 

wensen. Ze is halverwege het vorige seizoen ook wedstrijdspeaker geworden. 

 

Sinterklaasmiddag: wie helpt mee? Ellen zet dit uit bij de F-ouders en de vorige 

organisatoren. Wellicht de mini’s en de F-jes splitsen ivm het grote aantal en het 

leeftijdsverschil.  

 

Openingsceremonie: op 26 sept is de officiële openingsceremonie met wethouder de Bruijn. 

De JC wilde graag veel jeugdteams maar de Gemeente wil graag een stuk of 3 jeugdteams. 

De Gemeente is bepalend in deze. Ron en Joop regelen de teams. 

 

Kwaliteit velden: Veld 3 en 5 zijn slecht en als het straks herfst wordt is het gewoonweg 

gevaarlijk. Bij Ruwaard worden velden niet gebruikt. De JC brengt de behoefte in kaart mbt 

de velden en we gaan alvast oriënterend praten met Ruwaard over gebruik van de velden 

voor trainingen en misschien wedstrijden. Piet doet dat.  

 

Infoboekje Jeugdleiders/trainers: Kosten €700,= ; bestuur accordeert deze kosten, maar 

geeft aan dat er toch echt iets digitaals moet komen, want deze zaken veranderen 

voortdurend. Misschien in de nieuwe kantine een digitale zuil of id. taak aan JC een 

oplossing te bedenken in digitale vorm. 

 

2. Notulen vorige vergadering: deze zijn goedgekeurd.  

 

3. Algemene zaken:  

 

Magazine: inhoudelijk  actie: Ellen benadert Joep Derksen mbt inhoud.  

 

27 sept: afscheid Willem van Hoogstraten bij Herpinia: Piet en Jo gaan 

Orion : 75-jarig bestaan: kaartje ivm regio Oost 

 

IBN: de medewerker moet vanuit Margriet aangestuurd worden, maar omdat Hennie nu niet 

meer hiermee bezig is, gebeurt dat niet. De schoonmaakploeg met vrijwilligers is hier niet 

de geschikte groep voor. Mbt het werk en de taken zijn onderling ergernissen ontstaan en 

onduidelijkheid. Vd Wal treedt niet in contact met IBN voor overleg, Riny heeft hiervoor 

telefonisch contact gehad. Er schijnen aangepast werktijden te spelen. Er is voor de 

medewerker een hele duidelijke structuur nodig.  

Actie: Jo van der Heijden gaat gesprek aan met de IBN-medewerker.  

 

Keeperstrainer M1+ 2: Busje naar uitwedstrijden ivm jonge spelers die geen rijbewijs 

hebben. Hoe groot is het probleem? Piet gaat informeren bij Margriet 1. 



 

Onkosten Harrie Toonen: actie: Leo en Riny kijken de afspraken na. 

 
4. Accommodatie 

 
Lastige situatie momenteel ivm Henny die heeft aangegeven te stoppen in het bestuur.  
Wat is nu zijn rol? 

 Wat doet hij nog voor de accommodatie? 

 Hij heeft verantwoording af te leggen aan het bestuur. 
Riny en Ellen geven aan best een rol te willen vervullen als de agenda het toelaat. We 
moeten praten met Ronnie Hauwe en Hans van Loon (bouwteam) over de rol van het 
bouwteam en of ze in de bestuursvergadering kunnen toelichten hoe eea gaat.  
Riny gaat een rol vervullen op 26 sept als Piet niet kan komen bij de openingsceremonie.  
 
Wanneer zijn de volgende bouwvergaderingen? Actie: Ellen belt met Richard Kramer 
hierover inmiddels via Hans van Loon de data doorgekregen 15/10 en 24/10 bij de 
bouwplaats. 
 
Offerte Radius: de kosten zijn hoog, maar wel ingecalculeerd. Ellen onderhandelt verder 
met Radius.  
 
Beslissingsbevoegdheid mbt accommodatie 
  
Techniek  bouwteam 
Overige zaken  bestuur en werkgroep inrichting oa. Vloer.  
 
23 sept komen bouwteam en werkgroep inrichting bij elkaar over de vloer en om zaken 
rondom de inrichtingspunten die bij de werkgroep inrichting horen te bespreken. Hier moety 
meer duidelijkheid over komen.  

 

5. Technische commissie  

 

Voor de vervanging van Tiny van Nistelrooij en Hanrry van Ballegooy zijn enkele mensen op 

een shortlist geplaatst om te benaderen. Binnenkort volgen de gesprekken hierover.  

Actie: Geert-Jan en Piet  

 

Anton is nog altijd ziek en zit volop met onderzoeken. Piet vervangt hem vooralsnog, maar 

dit kan niet meer heel lang zo doorgaan, want Piet is ook al naar voren geschoven bij de 

Osse clubs om met de gemeente te praten over de hoge gemeentelijke kosten voor de 

sportaccommodaties.  

 

spelersvolgsysteem Talento: Alle jeugdspelers worden gemonitord via het 

spelersvolgsysteem. De betaalde jeugdtrainers zijn er al op gewezen dat ze deze goed 

moeten bijhouden. Er zijn 3 teams waarbij dat niet gebeurd is door de trainer. Leo moet 

hierover in kennis gesteld worden zodat ze de trainersvergoeding niet betaald krijgen.  

 

6. Vrijwilligers 

 

Vacature Vertrouwenspersoon: Jaap van de Coevering moet vervangen worden als 

vertrouwenspersoon; hij gaat binnenkort verhuizen naar Amsterdam. Voor de opvolging 

moeten we een vrijwilliger gaan benaderen. In 4 jaar heeft Jaap 2 vertrouwensgesprekken 

gehad. Het is geen drukke functie maar wel zeer belangrijk. Actie: Ellen van den Bosch  

 



Bestuurssituatie: Henny is gestopt/stopt, Anton is langdurig ziek, Marc moet geregeld 

afmelden ivm drukte op het werk, Riny heeft af en toe op maandag vakantiedagen; 

gevaarlijke situatie met zo weinig operationele bestuursleden ivm overbelasting van de 

andere bestuursleden en beslissingen. Daarnaast een hoge druk door de nieuwe 

accommodatie. Hoe verder? Hier moeten gesprekken over komen.  

 

Vrijwilligerscontributie: Leo heeft uitgerekend dat het niet enorm duur is als er geen 

contributie meer wordt doorberekend naar vrijwilligers: kosten circa €500,=. Waarschijnlijk 

zal het de participatie vergroten als er geen contributie geheven worden. 

Besluit: Per 1-1-2014 wordt er geen contributie meer geheven aan vrijwilligers. Ellen zet dit 

op de website.  

 

Activiteitenagenda:  

 16 november 9 november is het feest waarbij de jubilarissen worden gehuldigd. 1x 25 

jaar , 2 x 40 jaar en 4x 50 jaar zoals het er nu uitziet, maar Jo van der Heijden gaat het 

nog verder uitzoeken. Actie: Jo. 

 

 Algemene ledenvergadering: 18-11-2013 

 

Henny is aftredend en niet herkiesbaar, althans dat denken we. 

Benoeming van Ellen, Piet en Marc 2010; Riny en Anton 2012: dat betekent dat in 2014 

iedereen aftredend is in een even jaartal en dat is praktisch gezien erg onhandig. 

Hiervoor moeten de statuten gewijzigd worden, zodat het ook een eenjarige 

mogelijkheid is om te besturen.  

 

Spelerspassen/ contributiepassen: kosten van de spelerspassen zijn gewijzigd. Ellen past dit aan op 

de website: nog actie ondernemen. 

 

Volgende bestuursvergadering: 14 oktober 2013 

 

Let op:  de seniorencommissie moet uitgenodigd worden in de vergadering ivm waarden- en 

normenbeleid 

 

Rondvraag:  

 Niet-selectievoetballers: overgang junioren naar senioren 

 Eigendomssituatie: Riny heeft een gesprek met Wiljan Menting hierover. 

 Kunstgrasvelden: sproeiinstallatie CNC ? hoe zit eea?  

 Diefstal/vernieling 

 

 

 

 

 


