
Agenda bestuursvergadering Margriet             11 januari 2016  
Aanvang: 19.30 uur 
Aanwezig: Pascal van Druten, Jo van de Heijden, Martijn Pook, Niels 

Bijlhout, Ron de Vries 
Afwezig: Eric Vrolijk, Marc van Luijk en Piet de Jongh 
      
Notulant:  Ron de Vries 
 

 Onderwerp 

1.  Mededelingen: 
1. Er is door de KNVB een nieuwe Consul aangewezen voor SV 

Ruwaard en RKSV Margriet 
2. Nieuwjaarsreceptie: De gehouden receptie was een 

gezellige bijeenkomst en drukker dat verwacht. Er zijn een 
aantal leerpunten uit op te maken. Het tekenen van de 
contracten dient in het bijzijn van iedereen, dus in de 
kantine, te gebeuren. De toespraak zou uitgebreider mogen 
en meer terugkijkend op het afgelopen jaar en een 
vooruitblik op het komende jaar toegespitst op onze 
vereniging en de directe omgeving waar we mee te maken 
hebben.  

 

1.  Opening: 
Jo van der Heijden opent de vergadering in afwezigheid van 
de voorzitter.  

 

  

3. Notulen 14-12-2016  worden nagezonden 

  

4. Jeugdcommissie 
1. Toernooien;  

Marc van Hintum toernooi 26/27 juni 2016 voor de A, B, C 
en D jeugd nieuwe selecties 2016/2017 
Maasland Cup 4 juni 2016 voor recreatieve E jeugd 
Girls Cup op 28 mei voor meisjes teams 

2. De velden, natuur en kunstgras, zijn volgens het contract tot 
1 juli door Margriet te gebruiken. Marcel Geurts van de 
Gemeente Oss heeft op 5 januari aangegeven dat Margriet 
zelf met Engelen Beheer afspraken mag maken over het 
moment van het plegen van onderhoud. Dit onderhoud kan 
ook na 1 Juli. Niels Bijlhout zal dit gaan regelen met Harry en 
Engelen beheer. Wat betreft de kunstgras velden zijn deze 
de gehele zomerperiode door Margriet te gebruiken.  

3. Ledenpassen: Deze dienen niet mee naar huis genomen te 
worden maar in de postvakjes van de teams te blijven 
liggen. De leiders worden hierop geattendeerd.  



4. Kerstbomenverkoop is succesvol verlopen.  Minder 
Kerstbomen dan vorig jaar door hoogst waarschijnlijk het te 
warme weer, echter een hogere opbrengst. Jurgen 
Ploegmakers zorgt voor een correcte afrekening. Het bedrag 
wat de kerstbomen voor onze vereniging oplevert dient 
volgens afspraak gereserveerd te worden voor een 
speeltoestel. De verkoop in WC Ussen in het kader van de 
samenwerking is zeer positief ontvangen.  

5. Doordeweekse wedstrijden op het hoofdveld. Deze zijn 
praktisch niet mogelijk vanwege het drukke 
trainingsprogramma en de teams die moeten wijken op het 
moment dat op het hoofdveld gevoetbald wordt. Besloten 
wordt dat doordeweekse wedstrijden op veld 4 gespeeld 
worden tenzij er ruimte is op het hoofdveld of veld 3. Deze 
ruimte kan ontstaan doordat teams bereid zijn om eraan 
mee te werken op een andere plaats te trainen. Trainingen 
kunnen niet op verzoek gecanceld worden. Dit punt gaat 
alle teams van Margriet aan van het 1e t/m de F11: 
doordeweekse wedstrijden worden gespeeld op veld 4. Ook 
in geval van een afgelasting kan niet worden uitgeweken 
naar kunstgras en zal de wedstrijd daadwerkelijk afgelast 
worden. Pascal informeert Ruud Pigmans omtrent dit 
besluit.  
 

  

5. Algemene zaken 
 Nieuwjaarsreceptie Gemeente Oss. De uitnodiging hiervoor 

wordt volgend jaar gestuurd naar de voorzitter. Aangezien 
we een belangrijke speler zijn in de Osse samenleving 
dienen we op deze receptie als bestuur aanwezig te zijn.  
 

  

6. Technische commissie  
 Martijn Kuipers verstrekt het team van de C1 met als doel 

degradatie te voorkomen. 
 Hans de Jong zal volgend jaar zijn taak als leider van het 1e 

neerleggen. Er dient een nieuwe leider gezocht te worden. 
 

  

7. Accommodatie 
 CSC: Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het 

grootonderhoud aan het kunstgras. CSC is van mening dat 
Margriet verantwoordelijk is maar volgens het contract is dit 
de gemeente. Margriet is verantwoordelijk voor 
kleinonderhoud.  

 Er wordt 4 mm extra korrels door Boerboom opgebracht.  
 Hendriks gaat luchtstroom beneden aanpassen.  



 Het Buitenschoolse net gaat het clubgebouw gebruiken.  
 Er volgt een gesprek met Carlo Person inzake de 

dagbesteding van mensen met een beperking. Ook het SEC 
heeft een initiatief die gekoppeld kan worden aan het 
initiatief van Carla.  

 

  

8. Financiën  
 Begrotingen van de verschillende commissies dienen 

duidelijker weergegeven te worden. De wijze waarop dient 
de volgende vergadering besproken te worden zodat er 
meer inzicht in deze verantwoordelijkheid verkregen kan 
worden.  

  

9. Sponsoring/website   
 WC Ussen zit in de afrondende fase als stersponsor jeugd.  
 Nieuwe website. De kleuren zijn fris en het gebruik 

eenvoudiger. De details dienen nog verbeterd te worden 
zodat het de leesbaarheid te goede komt.  

 Nieuwe sponsor dienen op de website vermeld te worden 
op de juiste plaats.  

  

10. Kantinezaken 
 Gesprek met Sligro omtrent pilotvereniging kantine 
 Martijn gaat voorstellen doen voor verfraaiing van de 

kantine en zal hier Bavaria voor contacten.  
 Bestuur verzoekt de standenborden te vervangen of van 

andere plaats te voorzien. Dit gezien de plaats waar ze nu 
hangen en het feit dat niet alle teams erop kunnen. 
Momenteel is het geen verfraaiing voor de kantine.  

 Er komt een led verlichting onder de bar.  
 Voorstel doen om tot een oplossing te komen voor de 

sponsor tv in de kantine.  
 Er komt een voorstel van Van de Heijden om de houten 

vloer in de olie te zetten. 
 Carnaval wordt dit jaar niet in de kantine gevierd maar het 

streven is dit wel in 2017 te doen.  
 

 

10. Ronvraag 
 Er volgt een gesprek met FC Schadewijk omtrent een 

mogelijke samenwerking.  
 Actiepunten ledenvergadering dienen ingevuld te worden, 

 

 
 


