Notulen AB 20 augustus 2013.
Aanwezig: Piet de Jongh, Jo van der Heijden, Riny van Hinthum, Marc van
Luijk, Ellen van den Bosch, gasten: Ron de Vries, Joop Wolters en Jan Middel
afwezig: Anton van Haren (ziek)

Verslag bestuursvergadering Margriet
Notulist Jo
Onderwerp

Tijd/actie/Wie

1.

Opening: Piet opent de vergadering en memoreert aan het nieuwe Jan en Ellen
complex. Jan Middel zal regelmatig foto’s maken. Ellen heeft
contact met de projektleider.
26 september is de officiele start, uitnodiging volgt.
Gemeente

2.

Notulen vergadering :
Notulen 10 juni zijn niet besproken

3.

Jan Middel.
Jan wil een EHBO cursus opstarten bij Margriet.
Kosten zijn ongeveer 200 euro excl.btw rekening deelnemer. Een
AED certificaat is hierin inbegrepen. Marc zal diverse
zorgverzekeraars info vragen of deze kosten vergoed worden. Bij
doorgaan cursus zal Jan e.a. regelen

4.

Jeugdcommissie:
Jo
Ron en Joop geven een toelichting op het normen en waarden
beleid, volgens hun is dit goed ontvangen. Kunnen wij ook de
senioren hierover benaderen? Jo zal dit met de Seniorencommissie
bespreken.
Douchen wordt niet verplicht gesteld bij de jeugd omdat de hygiëne J.C.
hapert. Er is een grote aanwas van (jeugd)leden, we hebben nu al
10 F teams en 35 kabouters (velden probleem). Het info boekje is
ook klaar en kan worden uitgereikt tegen betaling van 1 euro.
Riny, Leo en
(overleg met Riny en Leo)
J.C.

Jan

5.

6.

Algemene zaken:
Accommodatie: houten vloer is geen optie, men gaat binnenkort
elders op bezoek.
Inrichting: er is pas weer een bijeenkomst met de werkgroep. Er is
nog geen budget.
Vriendenloterij: er was weer info
Binnengekomen post: geen bijzonderheden
IBN er Gert-Jan Verwijst: Is ziek, Riny zal contact opnemen met de
IBN over de stand van zaken. Wat doet Henny nog hiermee?
Onderhoud clubgebouw en omgeving: Hasje, Leo en Willy hebben
hier veel energie ingestoken en de zaken zo goed als mogelijk in
orde gemaakt.
Ledenpas: deze worden binnenkort uitgereikt.

Technische commissie:
Tiny en Harrie gaan stoppen, er zal op gepaste wijze afscheid
worden genomen.
Claus van Vugt zou interesse hebben om tot de T.C. toe te treden.
Veld 5: ziet er zeer slecht uit.
Met de gezondheid van Anton gaat het nog steeds niet goed

Ellen
Ellen
Jo
Riny

Marc, Leo en
Angela

Piet
Harrie Toonen
Jo en Piet

7.

Vrijwilligers:
Er zin nog (betaalde) trainers die het formulier (talento) nog steeds Ellen
niet hebben ingevuld.Er zal een namens het bestuur een brief naar
de betreffende trainers worden gestuurd.

8.

Financien: Aanvraag subsidie Rabo.

Riny en Leo

9.

Sponsoring / website:
Diverse sponsoren hebben inmiddels betaald doch er vallen ook
sponsoren weg.

Marc

10.

Rondvraag: Alcohol beleid gemeente / Horeca geeft problemen
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering waren diverse
bestuursleden aftredend, hoe regelen we dit verder? Jo zal een lijst
meebrengen wie/wanneer is gekozen / afgetreden.

