
 
 
 
 
Notulen bestuursvergadering Margriet              19-04-2018 
 
Aanvang: 20.00 uur     
Notulant: Pascal van Druten 
Afwezig: Gerard van der Kroon 
 

 Onderwerp 

  

1. Opening 

  

2. Mededelingen 
✓ Bestuur bezetting 2018 - 2019 

Tijdens de eerstvolgende ALV zullen de voorzitter en vicevoorzitter 
zich niet herkiesbaar stellen als bestuurslid van de RKSV Margriet. 

 ✓ Niels bekijkt welk terrasmeubilair wordt aangeschaft 
✓ Niels en Ron bespreken richtlijnen/regels kantine met 

beheerder /medewerkers kantine 
 

3. Jeugdcommissie 
✓ Keepers dag (terugblik) 

Keepersdag is geslaagd. Volgend seizoen komt deze activiteit terug. 
Er wordt door beide partijen gekeken naar een geschikte datum.  
 

4. Notulen vorige vergadering   
Notulen worden vastgesteld. 
 

5. Algemene zaken 
✓ vitaal voetballandschap 
✓ Voor 1 juni moeten de plannen ingebracht worden die 

meegenomen moeten worden in de begroting van de 
gemeente Oss. Van belang dat alles gekoppeld wordt aan 
het maatschappelijk belang/vitaal voetballandschap. 
Bestuur gaat in overleg met voetbalclubs uit de omgeving. 

✓ Jubilarissenavond 
             Theo Zegers zal niet aanwezig zijn. Piet gaat naar hem toe.  
             7 aanwezigen. Van 20.00 uur tot 23.30 uur.  
             Aanwezig vanuit bestuur: Piet, Jo en Pascal 

✓ Wijktoernooi 
Er is gesproken met drie spelers van Margriet 1. Zij hebben 
aangegeven dat zij het wijktoernooi opnieuw willen organiseren. 
Ruud kan worden geraadpleegd indien de organisatie vragen heeft. 
 
 



✓ Activiteiten 2018-2019 (gekoppeld aan vergunningen)  
Er zijn veel leden binnen de club die de potentie hebben om 
activiteiten te organiseren. Hier moet meer gebruik van gemaakt 
worden. 

 
✓ Eindejaar activiteiten  

Er is volgende week een overleg mbt mogelijkheden over uitbaten 
kantine. Wat kunnen we wel en niet op het terras. Ook gebruik van 
BBQ wordt besproken. Teams willen graag hun seizoen afsluiting bij 
Margriet plaats laten vinden. 
 

✓ Technische staat van de velden is van onvoldoende 
kwaliteit. Om deze reden worden de tenten van het E-kamp 
aan de overkant opgezet. 

✓ Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) Het bestuur is hiermee bezig. 
Hoe hiermee om te gaan, wat betekent dit voor onze 
systemen. 

6. ✓ Voorbereidingstoernooi 19 augustus 2018 
Voorbereidingen verlopen voorspoedig. SV Ruwaard en Ravenstein 
hebben afgemeld. CITO zaterdag is toegevoegd. Een sponsor zal de 
lunch verzorgen. 

7. Financiën  
✓ Leo sluit de volgende keer aan, om de actuele financiële 

situatie toe te lichten. 
 

8. Sponsoring/website   
✓ Geen agendapunten 

 

9. Accommodatie  
✓ Cricketvereniging maakt weer gebruik van de organisatie in 

de zomermaanden. 
✓ Van 1 juli tot 15 augustus is het clubgebouw gesloten 

 

 
 
 


