Notulen bestuursvergadering Margriet
Aanvang:
19.30 uur
Notulant:
Piet

13 februari 2017

Onderwerp
1.

Opening: Erik is ziek en Ron zit in het buitenland

2.

Mededelingen
✓ Maandag 20 februari is er een bijeenkomst van de Osse
voetbalverenigingen bij de CSE lounge van Fitland. Piet en
Niels gaan er naar toe.

3.

Jeugdcommissie
✓ Ron heeft mailcontact gehad met de voorzitter van DAW
over de gespeelde wedstrijd bij de jeugd.

4.

Notulen vorige vergadering; deze zijn goedgekeurd

5.

Algemene zaken
✓ Kaderavond: 18 maart
✓ Jubilarissenavond: 19 mei
✓ Zomerstop: in het weekend van 23 september begint de
competitie. De trainingen beginnen op maandag 14
augustus.
✓ Kampioenschappen: het bestuur huldigt alle jeugdteams op
14 mei.
✓ Verhuur ruimtes: Pascal neemt de verhuur voor zijn
rekening en Niels coördineert.

6.

Technische commissie
✓ Begeleiding Margriet 2: de voltallige begeleiding stopt aan
het eind van het seizoen. We zijn op zoek naar nieuwe
begeleiders.
✓ Trainers jeugd contracten tekenen:
vrijdag 10 maart 20.00 uur

7.

Financiën
✓ De kwartaalcijfers worden besproken. Leo geeft een korte
toelichting. In principe moet de contributie vooraf betaald
worden.
✓ De energiekosten worden aan het eind van het jaar
uitgesplitst.
✓ Leo kijkt sommige posten nog na of ze op de juiste manier
geboekt zijn.
✓ Er worden voorlopig geen structurele uitgaven gedaan.
✓ Erik moet een kasprocedure vast gaan leggen. Leo levert de
oude procedure aan.

8.

Sponsoring/website
✓

9.

Accommodatie
✓ Er kan € 30.000 geïnvesteerd worden. Het bestuur maakt
keuzes waar het aan uitgegeven kan worden.
✓ Na afloop van het wijktoernooi mogen de natuurgrasvelden
niet meer gebruikt worden.

10.

Rondvraag
✓ Er komt een kluisje in de bestuurskamer voor de
consumptiebonnen.
✓ De shirts van bekende Margrieters krijgen een plekje in de
kantine.
✓ Pascal gaat proberen een weerzien te gaan organiseren met
Margriet leden die nu in het betaald voetbal spelen.

