Notulen bestuursvergadering Margriet
Aanvang:
19.30 uur
Notulant:
Marc van Luijk

9 november 2015

Onderwerp
1.

Opening
 Pascal en Martijn zijn afwezig.

2.

Mededelingen
 De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is
besproken.

3.

Notulen 12-10-2015 besproken en geaccordeerd.

4.

Jeugdcommissie
 Ook dit jaar wordt de kerstbomen actie uitgevoerd. Er zijn
gesprekken met teams die wellicht interesse hebben.
 Het Marc van Hintum toernooi is komend jaar 26 en27 juni.
 Er komt een Meidentoernooi maar de datum is nog niet
bekend
 Het E toernooi is komend jaar op 21 mei
 Sinterklaascommissie is gestart met de organisatie van het
Sinterklaasfeest op 2 december
 Shirtjes jeugd voor nieuwe Hoofd Jeugd sponsors. Er komt
een nieuwe lijn waardoor de nieuwe shirtjes pas over 1 a 2
maanden beschikbaar zijn. Overmacht aan de zijde van
Margriet en de leverancier aangezien Hummel geen
alternatieven heeft momenteel.
 Op 11 november vindt er een gesprek plaats tussen Marc,
Ron en het bestuur van WC Ussen om
sponsormogelijkheden te bespreken.
 Het wijktoernooi 2016 kan doorgaan mits voldaan wordt
aan de voorwaarden. Herhaling van een aantal voorgevallen
zaken zal niet geaccepteerd worden.

5.

Algemene zaken
 Gebruik sponsorhome. Iemand gaat vooraf controleren of
beamer goed werkt cq. ingesteld staat zodat de gebruikers
geen eventuele last ondervinden.
 Inzet Sponsor TV kantine. Helaas weer diverse klachten
ontvangen over het niet aanzetten van de reclame
boodschappen op de linker TV. Er wordt door RKSV Margriet
niet voldaan aan de contractuele afspraken met de



6.

7.

sponsoren. Met onmiddellijke ingang zal ingegrepen
worden en vanaf heden zullen de reclame boodschappen
gedurende alle openingstijden afgespeeld worden.
Overleg met buurtbewoners. Het algemeen bestuur stelt
voor om 2 a 3 keer per jaar overleg te voeren met
buurtbewoners om de verstandhouding goed te houden.

Technische commissie
 Stand van zaken senioren selectie is niet besproken wegens
afwezigheid van Pascal.

Accommodatie
 Veldverlichting. Er is een plan van aanpak om lichtmasten te
verplaatsen. Lampen (strooilicht) voldoet momenteel niet
aan eisen.
 Er is zorg over de ambulance toegang tot de velden. CSC
komt zo spoedig mogelijk met een oplossing voor een
betere toegang.
 Bouwbedrijf Hendriks gaat binnenkort diverse reparaties
uitvoeren.

8.

Financiën
 Innen contributie. Er wordt een voorstel opgevraagd bij
ClubCollect voor de eventuele incasso van
lidmaatschapsgelden. Voor relatief lage kosten moet zeer
veel werk uit handen genomen kunnen worden.
 De jaarrekening is besproken met de penningmeester.

9.

Sponsoring/website
 Gesprekken met WC Ussen over eventuele sponsoring
aangekondigd.
 Voortgang met de nieuwe Hoofd Jeugd Sponsoren
besproken.
 Ook sponsorcommissie spreekt haar zorg uit over het
gebrek aan discipline om de reclameboodschappen te
vertonen op de linker TV in de kantine.

