
 
 
 
 
Agenda bestuursvergadering Margriet              19-02-2018 
 
Aanvang: 20.00 uur     
Notulant: Pascal 
 

 Onderwerp 

 Notulen van 8 januari 2018 zijn vastgesteld 

1. Opening 

  

2. Mededelingen 
✓  

  

3. Jeugdcommissie 
✓  

  

4. Notulen vorige vergadering   

  

5. Algemene zaken 
✓ mail gemeente Oss m.b.t. vitaal voetballandschap.  
✓ Activiteit 9 maart Margriet 1 (gaat in ieder geval niet door 

op die datum) 
Voor iedere activiteit die wordt georganiseerd door een 
team wat bedoeld is om geld te genereren gaat 25% naar de 
clubkas en 75% naar het team.  

✓ Wijktoernooi. Het bestuur gaat er vanuit dat het dit seizoen 
weer georganiseerd wordt. Ruud wordt uitgenodigd voor de 
komende vergadering. 

✓ D team wordt opgedeeld. Paar spelers gestopt, waardoor 
team niet meer kan spelen. Spelers worden in andere teams 
geplaatst. 

✓ Contributie inning. Aantal leden betalen niet. Deze leden 
mogen niet meer spelen.  

✓ SAP activiteit 25 feb. Bestuur en SAP betalen samen de 
kosten.  
 

6. ✓ samenwerking fysio 2018-2019 

Vanaf seizoen 2018-2019 gaan we een samenwerking aan 
met Cees van der Linden. De samenwerking met de huidige 
praktijk wordt beëindigd. Pascal informeert beide 
praktijken. 

✓ stand van zaken trainers selectie jeugd 
De trainers van de standaardteams van de bovenbouw zijn 
vastgelegd. 



✓ stand van zaken selectie 1 
Aantal nieuwe spelers zullen de selectie komen versterken. 
Met huidige selectiespelers lopen gesprekken. Ziet er naar 
uit, dat het grootste gedeelte ook volgend seizoen bij 
Margriet speelt. 

✓ voorbereidingstoernooi 19 augustus 2018 
Deelnemende verenigingen: Berghem Sport, OSS’20 (2), 
Ravenstein, Cito, Schadewijk, Ruwaard, Margriet. 

 

  

7. Financiën  
✓ Kwartaalcijfers 

Van belang om vinger aan de pols te houden. Goed kijken 
naar wat er uit wordt gegeven. Kantineopbrengsten zijn wat 
hoger dan begroot. Sponsorinkomsten lopen qua begroting 
nog wat achter. Meevallers worden niet verwacht, van 
belang dat er meer gelden worden gegenereerd.  

✓ Lijst met openstaande crediteuren m.b.t. sponsoring wordt 
gedeeld met sponsorcommissie 

 

  

8. Sponsoring/website   
✓ voortgang contract met kledingleverancier 

Contract wordt mogelijk verlengd, opties worden bekeken. 
Beide partijen zijn zeer tevreden.  

✓ Terugkoppeling gesprek met websitebeheerders. Gesprek 
heeft plaats gevonden met GJ Princen, Joop Wolters, Ruud 
Pigmans en Johan van de Boogaart door Maikel en Niels. 
Wat moet er wel en niet op de website geplaatst worden. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen voetbal gerelateerde 
zaken en niet voetbal gerelateerde zaken. Er wordt een 
vervolgafspraak met betrokkenen gepland. Actie Ron/Niels  

 

  

9. Accommodatie  
✓ Aanduiding “RKSV Margriet” en “Gasten” wordt op dugouts 

geplaatst. Actie Niels 
 

 


