Notulen AB 10 april 2013.
aanwezig: Piet de Jongh, Jo van der Heijden, Riny van Hinthum, Ellen
van den Bosch (notulist) gasten: Jacques Wijkmans (JC)
afwezig: Marc van Luijk (zonder afmelding) Anton van Haren (ziek)
Hennie van der Wal (zonder reden)

Verslag bestuursvergadering Margriet

Onderwerp
1.

Opening: Piet opent de vergadering

2.

Notulen vergadering : geen opmerkingen , notulen
worden goedgekeurd.
Volgende bestuursvergaderingen zijn op:

3.

13 mei & 10 juni

Accommodatie:
Mbt bezwaren: Piet geeft aan dat er geen bezwaren
meer zijn vanuit de buurt, de vraag is waarom men
niet begint met bouwen. Richard Kramer is door de
buurt gebeld.
Mandaat €5000,- bij de bouwfacetten ipv €500,Accommodatie-overleg zal 1x per mnd 1 uur
plaatsvinden op vanuit het bestuur.

4.

Tijd/actie/Wie

22 april-27 mei-8 juli

- communicatie rondom sportpark positieve acties
informeren van leden. Kan GJ een extra onderdeel op GJ geeft aan dat er
een aparte plek is;
de website maken?
iedereen wil op de
homepage.
Algemene zaken:
Regiovergaderingen KNVB: Jo & Jan Vos gingen
vroeger altijd. Wie gaat nu? Besloten wordt dat
iemand van het bestuur gaat als er belangrijke
nav agendapunten
onderwerpen aan de orde
KNVB
Binnengekomen post:vriendenloterij-prijzen delen we
uit aan vrijwilligers

5.

Technische commissie:
- ivm ziekte van Anton van Haren neemt Piet de taken
over van hem.
JEUGDCOMMISSIE:
Jacques Wijkmans komt bij maandelijks bij het
bestuur. Rond 21.00 u schuift Jac aan vanuit de JC.
Vanaf januari veel vergaderd met JC om
Doel: er zijn voor de jeugd, Ondersteuning bieden en
klankbord vormen.
- vooral oppikken het overvragen van Mark en Pascal,
druk wegnemen.
- kader scheppen voor de jeugd
- infoboekje opstellen aan het begin van het seizoen :
alle afspraken in een boekje.
- gedragsregels, JC wil hier een rol in spelen mbt
interne strafzaken : belangrijk dat er een klankbord is.
Nu 2 situaties aan de orde geweest.
- TC wordt hierover ook geïnformeerd
- JC heeft een korte lijn met de voorzitter Piet de
Jongh mbt straf- en Gedragssituaties.
-afspraak: roulerende deelname aan
bestuursvergaderingen & Jac geeft agendapunten
door. Piet mailt agenda door aan Jac. We horen graag
van te voren wie er komt.

6.

Vrijwilligers:
- stage Mitch Gielis wordt stopgezet
- clubpas : nog eea uitgesteld omdat het toch meer
voeten in aarde heeft.

Ellen
in overleg met Marc
van Luijk

-gedragsregels: Piet heeft dit uitgesteld ivm dat de JC Piet en JC
graag hieraan meer voeding wil geven.

8.

Financiën:
bezuinigingen : is dat nodig? Riny geeft aan dat dit
niet echt aan de orde is, maar we moeten zuinig aan
doen. Nullijn moet gehandhaafd blijven. Proberen
meer inkomsten te generen door de nieuwe
accommodatie
- kantinediensten: volgende week heeft het bestuur
kantinedienst. Dit is nog niet goed geregeld.

9.

Rondvraag: nvt

