
Notulen bestuursvergadering Margriet              11 – 12 - 2017 
Aanvang: 19.30 uur     
Notulant: Piet 

  

1. Opening: Piet heet iedereen welkom met name Gerard die voor de 
eerste keer aansluit bij de bestuursvergadering 
 

  

2. Mededelingen 
✓ Herdenkingsbijeenkomst partner Ruud Megens: er gaan 

drie personen vanuit het bestuur. 
✓ Vertrouwenspersonen: er zijn gesprekken gevoerd en we 

hebben twee personen bereid gevonden om als 
vertrouwenspersoon binnen Margriet te gaan opereren 

✓ Gesprek Maikel: Piet heeft een oriënterend gesprek gehad 
om de interesse van Maikel te polsen  

✓ Er is geld binnen gehaald voor het G voetbal (het aantal 
spelers mag nog aangevuld worden) 
 

  

3. Jeugdcommissie 
✓ Ron gaat op zoek naar een passende oplossing bij 

problemen in een jeugdteam. 
 

  

4. Notulen vorige vergadering: we hebben in de vergadering van 
november de algemene ledenvergadering voorbereid.  
 

  

5. Algemene zaken  
✓ Voorbereidingstoernooi Gemeente Oss: het idee is om met 

alle Osse verenigingen een toernooi te organiseren in de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen. 

✓ Nieuwjaarsreceptie: deze wordt op maandag 1 januari 
georganiseerd. De receptie is in de kantine vanaf 14.30 uur. 
Er wordt een draaiboek gemaakt en gepubliceerd op de 
website. 

✓ Onderhoud kunstgrasvelden: er worden wat meningen 
geventileerd en op de volgende bijeenkomst in januari 
komen we hier op terug.  
 

  

6. Technische commissie  
✓ Aanstelling trainer 1 en 2 2018-2019: er wordt een 

tussenbalans opgemaakt. De trainer van het eerste elftal 
wordt voortaan verantwoordelijk voor Margriet 1 ,2 en de A 
jeugd. 



 

  

7. Financiën  
✓ Kwartaalcijfers: het geeft een normaal beeld. We wachten 

de half jaar cijfers af en bekijken dan of er maatregelen 
nodig zijn. 

 

  

8. Sponsoring 
✓ Er komt een extra televisie voor in de kantine 
✓ De reclame doeken die niet goed van kwaliteit zijn worden 

vervangen. 
✓ Er wordt contact gezocht met een aantal sponsoren. Ron en 

Gerard gaan dit oppakken. 
 

  

9. Accommodatie  
✓ Onderhoud velden: het voorstel van de gemeente is 

doorgestuurd en op de volgende vergadering wordt het 
besproken. 

✓ Er is een klacht ingediend over het bootje bij het hoofdveld. 
 

  

10. Rondvraag 
 

 


