
Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet . 

 

Datum: maandag 3 Juni 2019 

Aanwezig: Pascal van Druten, Niels Bijlhout, Corne van Rossum, Gerard van der Kroon en Danielle 

Welten(notulist).  

Afwezig met kennisgeving: Ge Wagemakers (voorzitter), Ron de Vries 

 

-1. Opening: door de (plaatsvervangend) Voorzitter (Pascal) 

 

-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:  

-Uitnodiging vergadering Osse voetbalvereniging 12 juni. Deze vergadering is verplaatst naar het 

nieuwe voetbal seizoen. 

-Uitnodiging bijeenkomst "Osse Sportenquête" op donderdag 13 juni. Pascal vraagt dit aan Ron. 

-AVG- programma van stichting AVG. Actie punt volgende vergadering 

 

 

-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 13.05.2019 doorgenomen en goedgekeurd. 

 - Aktiepunten uitgevoerd: 

-contributie gelden bespreken en communiceren op de website       Danielle 

-Evenementenkalender op agenda maand mei                                                Ge   

-E-talent Cup bespreken met organisatoren                                                     Ron 

-Uitvoering administratie naar van de Goor Accountants                              Gerard 

-Gesprek bestuur en SAP over de accommodatie/beleidszaken en samenwerking Ge 

-Kantine beheer ; zoeken naar versterking in personeel/vrijwilliger; vacatures uitzetten  

           Gerard/Corne 

-Evaluatie vrijwilligers administratie voeren bij Sportlink=geactiveerd   Corne 

-Nieuwe leden/ledenadministratie (verwerkingsprocedure)    Corne 

-Vergunningen en evenementen inventariseren      Danielle 

-Energierekening betalen (n.a.v. probleem met meter)     Leo  

-Zorgen voor credit factuur m.b.t. de ballen      Gerard 

-Michael benaderen voor het ophalen van het Grote Clubactie geld voor de teams.  Pascal 

 

-Leden met achterstallige contributie benaderen     Ron/Pascal 

 

-4. Bestuurszaken: 

-contributie gelden worden gecommuniceerd op de website 

 

-5. Jeugdzaken: geen 

 

-6. TC Senioren: geen 

 

-7.  Accommodatie: 

-In de grote vakantie wordt het club huis geschilderd. Er wordt onderhoud gepleegd aan de houten 

vloeren in het club gebouw en de buiten kant wordt gereinigd (glas). We beginnen het nieuwe 

voetbal seizoen met een onderhouden clubgebouw. 



-We hebben besloten terras meubilair aan te schaffen. Deze zijn besteld en worden in augustus 

geleverd 

-Schoonmaken van meerdaagse evenementen door schoonmaakbedrijf. Bestuur geeft akkoord. Er 

wordt van te voren overleg gepleegd met bestuur 

 

-8. Evenementen: 

-Er zijn voorlopige datums gepland voor de evenementen kalender 2019/2020. Dit komt terug in de 

volgende vergadering 

 

-9. Kantinezaken: geen 

 

-10. Vrijwilligerszaken: 

Corne heeft een enquête verstuurd aan de vrijwilligers van Margriet. We zijn in afwachting van de 

resultaten 

 

-11. Rondvraag: geen 

 

-10. Sluiting en volgende vergadering: maandag 24.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


