Notulen bestuursvergadering Margriet
Aanvang:
19.30 uur
Notulant:
Piet

14 november 2016

Onderwerp
1.

Opening

2.

Mededelingen
 Twee bestuursleden zijn uitgenodigd voor het bijwonen van
de wedstrijd FC Oss tegen Fortuna Sittard op 9 december.

3.

Jeugdcommissie
 Sylvesterloop: willen we ieder jaar terug laten komen, voor
dit jaar op 29 en 30 december. We willen een verdeelsleutel
maken in opbrengsten, een deel voor het team, een deel
voor de organisatie en een deel voor een goed doel binnen
de gemeente Oss. Je kunt je laten sponsoren per kilometer.
Verdere uitwerking volgt.
 Feest vriendenkring: er waren ruim honderd mensen en we
hebben ons keurig gehouden aan de afspraken binnen de
verleende vergunning
 Vrijwilligersavond: deze wordt verzet naar een nader te
bepalen tijdstip
 Nieuwjaarsreceptie: Pascal neemt het initiatief
 Status 3e kunstgrasveld: de normen van de KNVB worden
als onderlegger gebruikt om de situatie opnieuw te bekijken
 Sinterklaas: de organisatie is opgestart en het feest voor
onze F groep en de mini’s zal op 30 november zijn.
 Het SEC heeft een offerte gedaan voor uitbreiding van uren.
Financieel kunnen we daar op dit moment niet in meegaan.

4.

Notulen vorige vergadering: goedgekeurd

5.

Algemene zaken
 Voorbereiden ALV: de agenda voor de vergadering wordt
doorgenomen en op de website geplaatst
 Evaluatie Blinq en voortzetting in samenwerking 2017: in
overleg wordt een financiële vergoeding voorgesteld

6.

Technische commissie
 Stand van zaken TC aanstellingen trainer 1 en 2. Deze
maand wordt er een beslissing genomen omtrent
contractverlenging

7.

Financiën
 De RABO actie heeft Margriet € 750,00 opgeleverd. Dit
bedrag wordt gereserveerd voor aankleding van de kantine.

8.

Accommodatie
 Camera installatie wordt 18 november geïnstalleerd
 Er worden aanpassingen gedaan in de geluidsinstallatie; we
gaan twee speakers onder de overkapping hangen
 Gesprek met Hendriks gehad over het onderhoudscontract.
De bedoeling is om alles bij dit bedrijf onder te brengen

9.

Sponsoring/website
 Bij afwezigheid van Marc geen verdere mededelingen

