
Agenda bestuursvergadering Margriet             14 september 2015 
Aanvang:  19.30 uur     
Notulant:  Pascal van Druten 
 

 Onderwerp 

  

1.  Opening  
 Joop komt een toelichting geven over Ajax kids dag 

-Doel leuke dag aan kinderen geven, georganiseerd door de 
supportersvereniging. 240 kinderen kunnen meedoen. De helft van 
de club RKSV Margriet, de helft voor leden van de Ajaxkidsclub. 
 
-Organisatie door AJAX 
-Ouders van Jens Gielis zijn deze dag aanwezig.(Joop) 
-Kantinebezetting moet geregeld worden. Joop neemt contact op 
met Martijn en Eric. 
-Pascal verzorgt cadeau voor Jens. 
-Joop is contactpersoon 
-Willy van der Heijden vragen (Pascal) 
-Evenement prominent op website 
 

  

3. Notulen 9-06-2015  

  

4. Jeugdcommissie 
 Doeltjes E/F  

-Er zijn genoeg doelen besteld. Deze komen volgende week 
binnen. 

 Voetbalacademie van start 
-Voetbalacademie start over twee weken op zondagochtend 
van 9.00 uur tot 10.15 uur. Aantal aanmeldingen is nog niet 
bekend. 

 Bestuur communicatie 
-Elkaar sneller informeren en op de hoogte houden. 

 Voetballende kinderen op natuurgras 
-Kinderen mogen gewoon op het complex als het sportpark 
open is. 

 Vrijwilligers feestavond 
- 
- 17 oktober feestavond vriendenkring(Piet vraagt 
vergunning aan) 
- Feestavond leden eind november 
- Vrijwilligersavond maart/april 
- Sponsoravond september 

             - Opening kantine woensdagmiddag (Ron neemt contact op          
met Martijn. Van 15.00 uur tot 17.00 uur moet de kantine open 
zijn. 



 

  

5. Algemene zaken 
 Feest Vriendenkring 17 oktober 
 Waarderen vrijwilligers. Wordt als zeer belangrijk gezien. Als 

bestuurslid is iedereen zich ervan bewust frequent met 
kader en commissieleden te moeten spreken, zodat zij zich 
gewaardeerd voelen. 

 

  

6. Technische commissie  
 Stand van zaken senioren selectie  
 Incidenteel trainen van Margriet 1 op natuurgras. Per 

situatie wordt bekeken of de velden deze belasting 
aankunnen. Momenteel is trainen op natuurvelden door 
Margriet 1 geen optie. 

 

  

7. Accommodatie 
 Sleutelplan. Niels schept zsm duidelijkheid. Ook is er een 

nieuw alarmsysteem. Per sleutel kun je een aantal zones 
uitzetten. Maurice heeft een mail naar de sleutelhouders 
gestuurd. De certificaten van de sleutels  zijn zoek. Piet 
neemt contact op met Hendriks. 

 Trainingen op natuurgras. Er mag niet meer worden 
getraind op natuurgras. 

 Kwaliteit veld 1 en vier 
 Bezetting beheerders. Pascal en Niels maken een afspraak. 

Probleem is vaak op de woensdag, maar ook op momenten 
op de dinsdag en donderdag wordt er op momenten een 
beheerder gemist.  
 

  

8. Financiën  
 Innen contributie. Contributierun is geweest. 

 

  

9. Sponsoring/website   
 Websitereglement  
 Sponsoren jeugd. Twee nieuwe hoofdsponsors voor de 

jeugd. In totaal gaat het om 6000,- De Leesmap en de 
Groene Engel hebben zich voor 3 jaar aan de club 
verbonden.  
 

 
 
 


