
Notulen bestuursvergadering Margriet             19 december 2016 
Aanvang: 19.30 uur     
Notulant: Piet 
 

 Onderwerp 

  

1. Opening 

  

2. Mededelingen 
 Deze week verschijnt het rapport van het RIVM 

  

3. Jeugdcommissie 
 Camera: er wordt besloten de helft van de camera te 

vergoeden. Ron neemt dit op zich. 
 Kantine: er zijn vanuit het bestuur gesprekken gaande 

omtrent de organisatie en die worden de komende periode 
afgerond. 

 F12 ingedeeld i.s.m. technische commissie. 
 Huishoudelijk reglement: wordt op de volgende vergadering 

op de agenda geplaatst. 
 Sylvesterloop uitgesteld tot in het voorjaar. 

 

  

4. Notulen vergadering  14-11-2016 zijn goedgekeurd 

  

5. Algemene zaken 
 Er is een gesprek geweest met de wethouder over de 

accommodatie. 
 Nieuwjaarsreceptie: uitnodigingen zijn verstuurd. De 

wedstrijd begint op 13.00 uur en vanaf 13.45 uur start er 
een bijeenkomst in het sponsorhome. Om 15.00 uur start 
de receptie in de kantine. Bij die bijeenkomst wordt ook het 
contract van de nieuwe trainer getekend. 

 We moeten nog op het goede adres geregistreerd worden 
voor de KvK 

 Donderdag 22 december om 20.30 u alle vrijwilligers een 
presentje krijgen en hiervoor de kantine wordt opgesteld 

 

  

6. Technische commissie  
 Vergoedingen trainers: door de technische commissie 

wordt een nieuw voorstel gemaakt wat op de volgende 
vergadering besproken zal gaan worden. 

 Het bestuur heeft besloten na overleg met de 
sollicitatiecommissie een nieuwe trainer voor Margriet 1 
aan te stellen. Op 1 januari zal hij bekend gemaakt worden. 
 



  

7. Financiën  
  

  

  

8. Sponsoring/website   
  

  

9. Accommodatie  
 Onderhoud in eigen beheer? Op de volgende vergadering 

wordt er een beslissing genomen omtrent de toekomst. 
 Blinq: er is mailverkeer geweest over de vergoeding van de 

te huren ruimte. 
 Er wordt gekeken of we financieel in bepaalde ruimtes 

beneden willen investeren om extra opslag te creëren.  
 Nieuwe doelen zijn binnen gekomen. 
 Voor 1 augustus 2017 is er nieuw contract afgesloten met 

Cleaning Service. 
 

  

 


