
Notulen bestuursvergadering Margriet              06-09-2022 
Aanvang: 19.30 uur    
Notulant: Danielle Welten 
Aanwezig: Leo Strik, Michel Fleer, Jan van Leest, Ruud Pigmans, Pascal van 

Druten en Piet de Jongh (voorzitter) 
 
  

 Onderwerp 

  

1. Opening 
✓  

  

2. Mededelingen 
✓ Piet heeft een gesprek gehad met de wethouder gemeente 

Oss betreft de aanleg kunstgrasvelden. We blijven in 
afwachting over het verloop van het proces en blijven actief 
betrokken om het kunstgrasveld toch te realiseren. De 
wethouder komt er op terug. 

  

3. Notulen vergadering 28-06-2022 zijn goed gekeurd 
✓  

  

4. Algemene zaken 
✓ Piet informeert het bestuur over zijn bevindingen hoe er 

met week fruit wordt omgegaan bij andere verenigingen.  
Jan gaat een pilot opzetten om te onderzoeken of onze 
leden het zouden waarderen fruit gratis te verkrijgen  in de 
kantine. 

✓ ALV wordt vastgesteld  op dinsdag 8 november. 

  

5. Jeugdcommissie (Michel Fleer) 
✓ geen 

  

6. Technische commissie (Pascal van Druten) 
✓ geen 

  

7. Seniorencommissie (Ruud Pigmans) 
✓ Ruud informeert het bestuur dat er geen senior leden zijn 

gekomen naar de jaarlijkse seniorenvergadering. Er was 1 
afmelding.  

✓ Ruud informeert het bestuur over de criteria bij 
onderscheidingen leden van Margriet.   

  

8. Financiën (Leo Strik) 
✓ Leo deelt mede dat Margriet geen last heeft van de hogere 

gasprijzen.  



 
 
 
 

 

Bestuursvergadering dinsdag  27 september 19.30u 
 
 
 

✓ Het bestuur heeft de contributie prijzen vergeleken met  
andere voetbalverenigingen in Oss. Of het nodig is de 
contributie prijzen te verhogen is mede afhankelijk van de 
jaarcijfers. Als er een contributieverhoging zou komen zal 
deze van start gaan seizoen 2023/2024. 

  

9. Sponsoring/website   

 ✓ Jan, Pascal en Piet presenteren het sponsorplan wat Loek 
Wenting heeft aangedragen. Er wordt gesproken over op 
maat samengestelde pakketten waarin de sponsoren voor 
de komende 3 jaar onze vereniging financieel gaan 
versterken. Er zijn gesprekken gaande met eventuele 
sponsoren.  

10. Kantine  
✓ De consumptie prijzen van het bier zijn verhoogd. De prijs 

van een glas bier is 2,20 euro en wordt komend weekend 
ingevoerd. 

✓ Prijzen keuken worden tevens aangepast conform de 
inflatie. 

✓ Jan informeert het bestuur over de implementatie van het 
draaiboek voor kantine personeel. Er zijn gesprekken met 
het kantine personeel. Er wordt een verplichte cursus 
“verantwoord alcohol gebruik” aangeboden aan het kantine 
personeel. 

✓ Het bestuur discussieert over de consequenties van het niet 
kunnen werven van een kantine beheerder. Het bestuur 
heeft grote zorgen om de praktische invulling van deze 
taak/werkzaamheden.  

  

11.  Vrijwilligers commissie (Jan van Leest) 
✓ Jan informeert dat er 2 evenementen aangekondigd zijn door 

teams ( 24 september “desperado party” en 11 december “wilde 
kermis”)Hiervoor moeten vergunningen worden aangevraagd 8 
weken van te voren.  

✓ Het bestuur wenst een overzicht evenementen kalender. 
✓ Jan informeert het bestuur over de positieve reacties van de 

leden over de implementatie plan zaterdagdienst. 

  

12. Accommodatie beheer  
✓  


