
Maandag 18 november 
Aanvang 19.30 uur 
Locatie: kantine Margriet 
Afwezig met kennisgeving: Angela, William en Geertjan. 
 
Notulisten: Yara Bloks en Bente van de Rakt 
 
1. Opening:  
 
Piet heet alle mensen welkom om 19:30 uur. Dit is het laatste jaar dat de nieuwjaarsreceptie 
en de algemene ledenvergadering in het clubhuis zijn. 
 
2. Verslag Jeugdcommissie:  
 
De jeugdcommissie heeft nog geen voorzitter. Er wordt een presentie gehouden over de 
jeugdcommissie. 1. Wat hebben we gedaan vanaf februari? 2. Wat gaan we het komende 
seizoen/kalenderjaar 2014 mee bezig zijn en wat zijn de plannen? 
 
Hoogtepunten van 2013 
Beleid stuk: Ballen, Boeien en Binden. 
Ledengroei creëren: Mini Champions League 
Beleid stuk ‘’Waarden en Normen’’ en ‘’Sanctiebeleid’’ 
Positief coachen voor trainers/leiders en ouders.  
Herinvoering ‘’Pupil van de week’’  Verzoek van bestuur. Met ingang van dit seizoen weer 
op de rit gezet. Leuk voor het F team en voor de pupil zelf. 
Implementatie Waarden en Normen beleid en handhaving.  
 
Aandachtspunten 2014 
 
Clubgevoel in jeugdafdeling vergroten 

- Aandacht voor recreatieve teams 
- Onderlinge band spelers, ouders en vrijwilligers versterken 

Doorontwikkeling ‘Mini Championsleaque’ 
- Misschien eigen website 
- Concept verder uitbreiden 

 
Invulling voor de veiligheid: Kleedkamermoeders bij de E en de F jeugd. Tevens een 
controlerende functie voor kinderen en trainers.  
Communicatie-ouder bij de D, E en F jeugd. Bij elk team wordt 1 ouder aansprakelijk gesteld 
voor de communicatie binnen het team. 
Vrijwilligerslidmaatschap implementeren, mensen kunnen lid worden zonder kosten. 
Er zijn teveel mensen aanwezig die geen lid zijn van de verenging. 
Informatieboekje voor leden, uitleg over hoe het binnen margriet georganiseerd is. Wie in 
welk team zit etc.  
 
 
 



 
3. Verslag Seniorencommissie: 
 
Is een apart document voor. 
 
4. Vaststellen verslag 22 oktober jl.: 

De financiële stukken en het verslag van 22-10-2012 liggen ter inzage in de bestuurskamer 
    Geen opmerkingen, verslag is vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag Penningmeester: 
 
Waarden van de Activa, al jaren rond de €48.000, -  
 
Geen vorderingen op lange termijn. 
Contributie debiteuren die openstaan waarop een voorziening opgenomen is.  
 
€30.000, - gereserveerd voor nieuwe accommodatie 
Oude hypotheek loopt na dit jaar nog 2 jaar. Heeft nog te maken met het jeugdhonk. 
Nog te betalen: Loonheffing en vaste lasten. 
 
Verlies geleden van: €899, - niet zorgwekkend maar er was gehoopt geld over te houden.  
Contributie wat lager dan begroot was, veroorzaakt doordat er per 1 januari 2012 een 
contributievergroting is doorgegroeid. Hij ging uit van 730 actieve leden, uiteindelijk waren 
er dat veel minder.  
 
Eindtotaal: 188% van de inkoop. Ondanks de prijsverhoging blijft hij ongeveer op 199% 
zitten. 
De begroting wordt vastgesteld en goedgekeurd. 
 
 
 

6. Verslag kascommissie: 
 
Op zoek naar een nieuw lid, omdat Jaap ermee stopt.  
Alle nummers die genoemd worden moeten aansluiten met de administratieve stukken. 
Kijken of de adviezen opgevolgd zijn door bestuur: Niet opgevolgd. 
Controle, zoveel mogelijk zaken waar 2 mensen naar kijken. ‘’4-ogen principe’’. 
 
Liquiditeitspositie is verslechterd  Contributies worden niet betaald etc. 
Volgend jaar is het geld hard nodig dus dit kan niet meer gebeuren. 
Bestuur wordt gevraagd om goed op de liquiditeit te letten  Sponsoring en 
Eigen gebruik is teruggedrongen. Een aantal overschrijdingen bij de technische commissie, 
zorgwekkend voor de eindsituatie van de club.  
Omzet moet omhoog, grootste winst is te halen uit de omzet. Met zijn alle creatief zijn. 
 
De verkiezing van de kascontrolecommissie zal volgen op het verslag.  
 



 
7. Bezuiniging Osse Voetbalclubs: 

 
De Osse voetbalverenigingen hebben zich een aantal jaar geleden samen verzameld tot er 
ergens dit jaar een brief kwam van de gemeente wat de gevolgen zouden kunnen zijn van de 
verenigen.  
Zo uitgebreid mogelijk ons gaan verdiepen wat ons de komende jaren te wachten staat. 
 
Hoe kunnen we ons voorbereiden op dit rampscenario? 
Riny heeft met de overige bestuursleden overleg gehad over wat er de komende periode zou 
moeten gebeuren. 
 
Gemeente Oss moet bezuinigen. Voetbalverenigingen in gemeente Oss hebben nog niet 
zoveel geleden.  
Vanaf 2014 word het onderhoud €37.500. 
Vanaf2017 gaat de huur van de velden voor alle verveningen omhoog met €200.000. 
 
 
 

8. Obligatielening nieuwbouw 
Mari geeft een toelichting op de plannen van de werkgroep. 
Op de website kunnen leden volgen wat de actuele stand is. 
Het streven is gericht op € 50.000, op dit moment staat de barometer op € 30.000.  
 
 

9. Investerings- en eigendomssituatie clubgebouw: 
Riny geeft een toelichting en bespreekt hoe Margriet staat in de onderhandelingen met de 
gemeente over het fiscale voordeel waar Margriet ook van kan profiteren. Er worden door 
verschillende leden suggesties gedaan. Het gaat in ieder geval juridisch uitgezocht worden en 
ook de fiscale gevolgen worden onderzocht. 
Het bestuur vraagt aan de algemene leden vergadering om de werkgroepen de financiële 
ruimte te geven om alles wat met het nieuwe sportpark te maken heeft uit te voeren. 
Riny heeft een financieel overzicht gemaakt en is ook de “ bewaker “” van het budget. De alv 
gaat akkoord met betrekking tot investerings - en eigendomssituatie. 

 
 

10.  Presentatie werkgroep inrichting: 
De werkgroep doet verslag van de stand van zaken. Het is een uitdaging maar het zal een 
hele klus worden om alles wat er bij komt kijken in goede banen te leiden. 
 

11. Verkiezing bestuursleden: 
a. Aftredend en herkiesbaar: Ellen – Marc en Riny   
b. Aftredend en niet herkiesbaar: Hennie v.d. Wal 

Ellen – Henny en Riny worden herkozen als bestuurslid 
 
 

12. Rondvraag: 



Ruud Megens stelt een vraag over de ledenpas voor de niet actief voetballende leden. De 
leden kunnen zich melden voor het verkrijgen van de ledenpas. 
 

10. Afsluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid 
 
 
 
 
 


