
Notulen bestuursvergadering Margriet              30-11-2021 
Aanvang: 19.30 uur     
Notulant: Danielle Welten 
Aanwezig: Pascal van Druten, Jan van Leest, Ruud Pigmans,  Leo Strik, 

Michel Fleer, Gerard van der Kroon ,Piet de Jongh (voorzitter)  
  

 Onderwerp 

  

1. Opening 
✓  

  

2. Mededelingen 
✓ Piet informeert het bestuur over het gesprek met de het 

Sec, Cricket, Tafeltennis vereniging over de 
ontwikkeling/toekomst van het sportpark  Amstelhoef. Het 
was een open gesprek waarin gebrainstormd is over de 
toekomst. 

✓ Piet informeert het bestuur over de voortgang Corona 
beleid Osse voetbalverenigingen en de hockey club. Er is 
gesproken dat de verenigingen  niet gaan handhaven. De 
verenigingen laten de vrijwilligers controleren daar waar 
mogelijk is. 

  

3. Notulen vergadering 09-11-2021 zijn goedgekeurd 
 

  

4. Algemene zaken 
✓ ALV is verplaatst naar 14 december en zal digitaal plaats 

vinden. 
✓ De huidige Corona maatregelen laten het niet toe om na 

17.00 uur te trainen. Het bestuur heeft  besloten dat naast 
de trainingen van het SEC op woensdag geen enkele 
training voor 17.00 uur mag plaats vinden. Niet 
doordeweeks en ook niet tijdens de weekenden. Het 
kabinet vraagt aan ons om zo min mogelijk verkeer te 
genereren op ons complex om het virus zo snel mogelijk in 
te dammen. Het verplaatsen van trainingen naar een ander 
moment zou ongepast zijn en in strijd met de genoemde 

maatregelen. Het sportpark is zaterdag en zondag open 
voor wedstrijden tot 17 uur. 

✓ Het bestuur heeft gesproken om de oversteek plaats naar 
het 2e parkeerterrein veiliger te maken. Piet gaat contact 
opnemen met de gemeente Oss. 

✓ Het bestuur heeft gesproken over een aanpassing vloer 
hoofdingang sportcomplex . Gerard neemt contact op met 
Maurice Hommeles.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volgende vergadering is de ALV 14 december 19.30u 

• Bestuursvergadering 11 januari 2022 19.30u 
 
 
 

✓ Het bestuur heeft gesproken over de aankleding van de 
kantine.  Er is een commissie samengesteld (Gerard, Leo, 
Pascal en Jan) De commissie gaat er voor zorgdragen dat de 
kantine sfeervoller aan gaat doen. 

✓ Het bestuur heeft besloten  10 lichtgewicht mini doeltjes 
aan te schaffen om de trainingen beter te organiseren. Na 
aanleg 3e kunstgrasveld (data onbekend) worden er 
nogmaals 8 lichtgewicht doeltjes aangeschaft. De huidige 4 
zware doelen komen op veld 4 te staan. De lichtgewicht 
mini doeltjes worden betaald uit de vergoedingen van Teun 
van Grunsven en Mitchell van Bergen. 

  

5. Jeugdcommissie (Michel Fleer) 
✓ Jeugdteams hebben afgelopen week een Sinterklaas 

traktatie gekregen van Sinterklaas en Piet. 
✓ De jeugdcommissie is uitgebreid. De coördinatoren van de 

jeugdafdelingen samen met Joep Koenders, Stef Konings, 
Jan van Leest en Michel Fleer vormen voorlopig de 
jeugdcommissie. 

  

6. Technische commissie (Pascal van Druten) 

  

7. Senioren commissie (Ruud Pigmans) 
✓ Ruud informeert het bestuur dat het senioren feest 

voorgang gaat krijgen in januari/februari 2022. De exacte 
datum wordt nog bekend gemaakt. 

  

8. Financiën (Leo Strik) 

  

9. Sponsoring/website  (Gerard van der Kroon) 

  

10. Kantine (Gerard van der Kroon) 
✓ Vacature kantine beheerder is uitgezet door het 

uitzendbureau. Jan, Gerard en Piet gaan in gesprek met 
Berghem Sport over de organisatie kantine. Deze input 
kunnen we wellicht gebruiken om onze kantine beter de 
organiseren. 

  

11.  Vrijwilligers commissie (Jan van Leest) 

  



 


