Notulen bestuursvergadering Margriet

14 maart 2016

Onderwerp
1.
2.

3.

 Opening : Marc en Erik afwezig , Ron komt later
Mededelingen
 De situatie omtrent de Osse voetbalverenigingen wordt
besproken.
 Piet gaat in gesprek met Cleanservice
 Notulen 15 februari 2016 worden goed gekeurd

4.

Jeugdcommissie
 Ledengroei houdt aan. (van 584 naar 621 spelende
jeugdleden). Bij de meisjes zit het meer dan vol.
 F, E en mini doeltjes: de oude doeltjes gaan verdwijnen en
voor de nieuwe komt het bedrijf langs om de mankementen
te herstellen.
 Voetbalkamp in de herfstvakantie indien we dit willen: Ron
gaat dit verder uitwerken.
 Aanwezigheid uit en thuis wedstrijden: het is een ieder zijn
persoonlijke verantwoordelijkheid.
 Pascal en Ron gaan zich bezighouden met de eventuele
aanstaande kampioenschappen.
 Gebruik velden E-kamp. Indien we niet op de velden mogen
met de tenten wordt het weer de overkant tegen fors
hogere kosten. Kan dit wel met de cricketwedstrijden?
 Club van de week bij FC Oss - FC Den Bosch. Alle jeugdleden
mogen gratis naar binnen. Volgende keer wel op de website
plaatsen om iedereen de gelegenheid te geven om.

5.

Algemene zaken
 Bijeenkomst Osse voetbalverenigingen 22-02-16: er is een
schets gemaakt van de federatie in Lith. Het onderhoud van
de velden door de gemeente is goedkoper, onderhoud
groenvoorziening is goedkoper als je het zelf doet.
 Blinq: er is een gesprek geweest, ze willen graag twee tot
zes jongere volwassenen hier huisvesten om allerlei klussen
te doen. We gaan een contract aan voor een half jaar voor
een dag in de week. Vervolgens wordt er geëvalueerd om te
kijken of we hier mee doorgaan. Pascal neemt contact op.
 Verslag gesprek met buurtbewoners: een heel prettig
gesprek. Nog even het verslag van vorige bijeenkomst
besproken. Het moet een informeel karakter gaan houden.
Buurtbewoners waren erg positief. Niels en Piet zijn de

vaste contactpersonen met iedere keer een andere derde
erbij.
 Kaderavond: vergunning is aangevraagd. Pascal zet iets op
de website voor kandidaten die genomineerd worden.
6.

Technische commissie
 Selectie 2016 – 2017: er zijn een aantal gesprekken
geweest met spelers. De doelstelling is om de selectie te
versterken. Het is niet de opzet om de doorstroom van
eigen jeugd te belemmeren.
 Er is voor het eerste nog geen leider en de grensrechter gaat
ook stoppen. We blijven op zoek gaan naar.
 De resultaten van 1 en 2 worden ook besproken.
 Bij de jeugd is nog niet alles ingevuld.

7.

Accommodatie
 Buitenschools net: er is nog niet helder wanneer ze gaan
starten, er is wel overleg geweest met de RvN academie. De
bal ligt nu bij BSN
 Onderhoud sportpark: we laten het onderhoud bij de
gemeente.
 Hekwerk veld 4 is besteld. Het wordt er ingehangen door
vrijwilligers.
 Dug-outs zijn besteld evenals de deurmat.
 De toegang voor de ambulance wordt met de gemeente
besproken.

8.

Financiën


9.

Sponsoring/website


10.

Kantinezaken
 Er is gesprek geweest met de KNVB en de Sligro over een
gezond lab. Martijn blijft dit traject begeleiden. Er zijn
allerlei ontwikkelingen in gang gezet.
 Er wordt een collage gemaakt van oude foto’s.
 Er worden gesprekken gevoerd met verschillende
medewerkers.

