
Notulen bestuursvergadering Margriet             15 februari 2016  
Aanvang: 19.30 uur 
Aanwezig: Pascal van Druten, Jo van de Heijden, Martijn Pook, Niels 

Bijlhout, Ron de Vries, Erik Vrolijk , Marc van Luijk, Piet de 
Jongh 

Afwezig: niemand 
      
Notulant:  Erik Vrolijk 
 

 Onderwerp 

1.  Mededelingen: 
 Piet de Jongh geeft aan dat zaken voor de agenda eerder 

moeten worden aangeleverd. 

2. Opening: Piet de Jongh   

  

3. Notulen: Piet de Jong zorgt ervoor dat de notulen van 11 januari 
2016 op de website wordt gezet. 

  

4. Jeugdcommissie: 
 Doelen (klein en groot). Vervanging van netten; 
 Openen op de woensdag geeft problemen. Er komt een 

gesprek met Harry; 
 Hekwerk veld 4 uitgevoerd door Hekbouw ( offerte 

goedgekeurd); 
 Start voetbalacademie  met Martijn Kuipers 

samenwerking zoeken; 
 Koffie wedstrijdsecretariaat onvoldoende. Beneden wordt 

voorraad bewust beperkt gehouden, dit om misbruik tegen 
te gaan. Wordt naar een passende oplossing gezocht; 

 Positief coachen zichtbaar maken. Past binnen de normen 
en waarden waar Margriet voor staat; 

 Mailtje DSV n.a.v. kapotte plafondplaat  actie Niels; 
 Kwaliteit nieuwe website op mobiel niet goed leesbaar. 

Website niet gebruiksvriendelijk. Overleg met Geert-Jan 
Princen van de Princen Group. 

  

5. Algemene zaken: 
 Op 7 maart 2016 om 20.00  is er wederom overleg met de 

buurt. Ditmaal zullen Piet de Jong, Erik Vrolijk en Niels 
Bijlhout Margriet vertegenwoordigen; 

 Er waren geluidsklachten vanuit de buurt. Piet de Jong 
neemt hierover contact op met de buurt; 

 Op maandag 22 februari 2016 is er wederom een treffen 
van de Osse voetbalverenigingen. Locatie: Mosa in Oyen; 

 Nieuwe Notuliste. Gesprekken lopen nog; 



 Beheer op de woensdag en vrijdag. Er komt een gesprek 
met dhr. Van de Boogaard. Onderwerp van gesprek zal 
taakomschrijving functie en uitbreiding takenpakket.  

  

6. Technische commissie: 
  

 

  

7. Accommodatie: 
 Er loopt een onderzoek naar het energieverbruik. Actie Niels 

Bijlhout; 
 Alarmopvolging door Van Mook beveiliging; 
 Certificering brandveiligheid. Actie Niels en Leo; 
 AED onderhoud door JBR Arbo Advies en Opleidingen. Actie 

Leo; 
 Hekwerk mini veld. Offerte goedgekeurd; 
 Dug-0uts veld 4. Offerte goedgekeurd; 
 Aanpassing elektriciteit. Offerte goedgekeurd; 
 Deurmat vernieuwen; 
 Voordat het Buitenschoolse Net haar intrek doet, zal Piet de 

Jong de buurt informeren; 
 Tassenrek. Zal in de volgende vergadering een besluit 

worden genomen; 
 Huur ROC de Leygraaf. Nog niet afgerond; 
 Inrichting terras. Piet de Jong neemt contact op met 

handhaving van de Gemeente Oss; 
 Opzet aankleding kantine. Marijn Pook is hiermee aan de 

slag gegaan. 

  

8. Financiën: 
 Budget  meer inzicht in uitgaven per post. Overleg Pascal 

en Leo; 
 Aflossing 40.000 euro lening Bavaria (goedgekeurd); 
 Kwartaalrapportage besproken binnen het bestuur. Deze is 

prima op orde; 
 ClubCollect wordt na verder onderzoek geimplimiteerd. 

  

9. Sponsoring/website:  
 Niet alle sponsoren zijn te zien op de TV. Actie Marc; 
 Marc maakt een afvinklijst over de routing die gevolgd dient 

te worden t.a.v. sponsering; 
 Nieuw briefpapier met sponsoren. De uiteindelijke lay-out  

moet nog verder vorm krijgen. Actie Leo. 

  

10. Kantinezaken: 
 Gesprek met Sligro omtrent pilotvereniging kantine 



 Sligro ‘s gezondheidskantine lap. Marijn Pook heeft fiat 
gekregen om dit op te zetten en ver uit te werken/ uit te 
onderhandelen; 

 Er komt led verlichting onder de bar.  
 De vloer wordt gereinigd . De kantine is dan gesloten. 

  
 

 

11. Rondvraag: 
 Gezien de tijd is dit niet meer aan bod gekomen. 

 
Volgende vergadering maandag 14 maart 2016.  
 
 


