
Notulen bestuursvergadering Margriet               11 april 2016 
Aanvang:  19.30 uur     
Notulant:  Piet 
 

 Onderwerp 

  

1.  Opening: Piet heet een ieder welkom: Martijn en Marc 
afwezig 

 

  

2. Mededelingen 
 Vaststellen avond jubilarissen: we gaan ze uitnodigen met 

hun gezin. Henri wordt gevraagd wat gegevens van de 
jubilarissen op papier te zetten. De avond is op 20 mei om 
20.00 uur. Eindtijd 23.30 uur. 

 Twee bestuursleden mogen naar laatste thuiswedstrijd      
FC Oss.  

 

  

3.  Notulen 14 maart 2016: deze worden goedgekeurd  
 

  

4. Jeugdcommissie 

 28 mei Meidentoernooi D en C (op 1 team na vol). Het 
eerste meidentoernooi wat gehouden wordt. 

 4 juni Maasland Cup (E toernooi recreatieve teams). Alle 
plaatsen die vroeger onder het Maasland vielen zijn 
uitgenodigd. Het loopt nog geen storm. 

 11 juni: F-jes dag (wordt georganiseerd door Manon van Lith 
met een team uit haar klas van het Koning Willem 1 college) 

 18 juni: E kamp 
 25-26 juni: MvH toernooi: de inschrijvingen verlopen naar 

wens. 
 

  

5. Algemene zaken 
 Blinq: Pascal en Niels nemen de communicatie op zich. Op 

13 mei is de start. Het betreft een proefperiode van een half 
jaar. Daarna wordt er geëvalueerd en bekeken wat de 
financiële consequenties zijn. 

 Kaderavond/Vrijwilliger van het jaar: er zijn nog weinig 
aanmeldingen. De lijst van vrijwilligers wordt op de website 
geplaatst door Pascal. 

 Wijktoernooi: er wordt nog een overleg gepland met de 
organisatie en een delegatie van het bestuur.   

 



 Er wordt een plan gemaakt om de maatschappelijke 
betrokkenheid van Margriet te vergroten. Evert en Geert-
Jan gaan dit uitwerken en daarna wordt het kort gesloten 
met Erik en Niels 
 

  

6. Technische commissie  
 Pascal heeft een korte presentatie gehouden bij de SAP over 

de toekomst van Margriet  
 Bezetting trainers is geregeld: alle standaardelftallen 

hebben een trainer 
 Ron en Pascal gaan de overgang van jeugd naar senioren 

oppakken. 
 

  

7. Accommodatie 
 Buitenschools net gaat rond de zomervakantie starten 
 Dug-outs veld vier zijn geplaatst 
 Hekwerk veld vier wordt nog geplaatst door vrijwilligers 
 Het rapport over de lichtspreiding moet nog binnenkomen 
 Er is met de gemeente  besproken om ISA de velden te laten 

keuren om een onafhankelijk advies te krijgen 
 

  

8. Financiën  
 Er is geld afgelost op de lening van Bavaria 
 Er is een nieuw systeem voor het innen van contributie 

 

  

9. Sponsoring/website 
  

 

10. Kantinezaken 
 Geluidsinstallatie: er zit een officieel verzegelde begrenzer 

op. Deze is in overleg met de gemeente geplaatst. 
 

 
 
 


