Notulen vergadering Algemeen Bestuur 14 januari
2013: Bestuurskamer Margriet, 19.30-23.00 uur
1. Opening vergadering om 19.30 uur
2. Notulen vorige vergadering
Besproken en unaniem goedgekeurd.
3. Accommodatie
Momenteel nog onduidelijk wanneer nieuwbouw daadwerkelijk zal starten.
4. Algemene Zaken
Geert-Jan Princen en Pascal van Druten zijn aanwezig bij vergadering. Er is de
mogelijkheid om een verenigingsbrede positieve/negatieve analyse uit te laten
voeren door het SEC. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 500,00. Hoewel
het bestuur hier positief tegenover staat, meten is immers weten, gaat de voorkeur
toch uit naar een eigen onderzoek zodat de te stellen vragen zelf kunnen worden
opgesteld. Er komt een gesprek met Mitch Gielis om een enquete te gaan
opzetten om de vereniging weer eens goed door te lichten.
Joop Wolters is aanwezig bij de vergadering over de eventueel te vormen
jeugdcommissie. Indien deze commissie wordt opgericht gaat de voorkeur uit naar
een brede commissie van ongeveer 5 personen. De TC is er voor de
prestatieteams. De Jeugdcommissie zou er moeten komen voor de recreatieve
teams. Het Bestuur staat positief tegen vorming van een JC. Joop zorgt voor een
opgave welke bevoegdheden nodig zijn om als JC goed te kunnen functioneren.
Deze bevoegdheden moeten uiteindelijk vastgelegd worden en bij akkoord
voorzien worden van toestemming van het Bestuur.
De Gedragscode zal, gezien enkele recente icidenten, nogmaals op diverse wijzen
onder de aandacht van de leden worden gebracht.
De in te voeren clubpas zal zo spoedig mogelijk worden uitgereikt aan alle leden.
De binnengekomen post is besproken.
5. Voetbalzaken
Er zijn momenteel geen TC onderwerpen die besproken dienen te worden.
6. Vrijwilligers
Er zijn momenteel geen Vrijwilligers onderwerpen die besproken dienen te worden.
7. Financiën
Er zijn momenteel geen financiele onderwerpen die besproken dienen te worden.

8. Sponsoring/website
De obligatiewerkgroep heeft het Bestuur verzocht om een financiele bijdrage om
de aanstaande obligatie uitgifte, ten behoeve van de nieuwbouw, te promoten. Het
Bestuur heeft besloten de obligatiewerkgroep met een bijdrage te ondersteunen .
10. Rondvraag
De kaderavond 2013 zal plaatsvinden op 16-03-2013.

Volgende vergadering is maandag 18 februari 2013.

