
Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet . 

 

Datum: maandag 11.01.2021 19.30 uur online 

Aanwezig: Pascal van Druten, Gerard van der Kroon (waarnemend voorzitter), Jan van Leest, Danielle 

Welten (notulist), Ron de Vries, Piet de Jongh. 

 

-1. Opening: door de waarnemend voorzitter.  

 

-2. Mededelingen/Ingekomen stukken:  

 

-3. Notulen vorige vergadering: Notulen 07.12.2020 zijn goed gekeurd. 

 

 - Aktiepunten uitgevoerd: 

-geen 

 

-4. Bestuurszaken: 

-Het bestuur heeft vernomen van de gemeente dat er dit jaar een 3e kunstgrasveld mag worden 

aangelegd. Dit kunstgrasveld wordt aangelegd zomer 2021 (afhankelijk van de corona situatie en 

maatregelen).  

-Het reparatie en onderhoudscontract  met Schrijvers is beëindigd en wordt in eigen beheer 

opgepakt en geregeld.  

-De Algemene Leden Vergadering gaat digitaal plaats vinden op 15 maart 2021.  

-Het bestuur heeft besproken om de huldiging van de jubilarissen van 2020 en 2021 mogelijk te 

koppelen aan het 75 jarig bestaan van RKSV Margriet. Alle jubilarissen ontvangen een mail vanuit het 

bestuur. 

 Zij verdienen het om in het zonnetje te worden gezet en wij wensen de jubilarissen een feestelijke 

uitreiking.  

-Het bestuur denkt positief een Hall of Fame binnen club gebouw Margriet. Wij spreken in een 

kleiner comité met Ruud Megens en Joep Derksen over hun voorstel. Daarna terugkoppeling. 

 

-5. Jeugdzaken:  

-Ron komt met een voorstel activiteiten te organiseren voor de leden. De COVID-19 en de daarbij 

horende maatregelen brengen ons voetbal plezier op een lager pitje. Het bestuur wil graag nadenken 

over wat er wel mogelijk is binnen 

 de maatregelen van COVID-19 aan activiteiten. Er komt een terug koppeling in de 

bestuursvergadering. 

-Tevens wordt er nagedacht de 18+ leden een activiteit aan te bieden.  

 

-6. TC Senioren:  

-Het bestuur heeft gesproken over het verlengde contract met hoofdtrainer Maarten van Vugt om 

tot de juiste contractvorm te komen.  

-Het bestuur heeft gesproken over de opleidingsplannen binnen de jeugd van Margriet. De TC heeft  

de regie en gaat een werkgroep opleidingen opzetten die de uitgewerkte plannen van Pascal gaan 

bewaken. 

 



-7.  Accommodatie:  

-Er heeft een gesprek plaats gevonden met Maurice Hommeles en Marc Heijmans. Marc Heijmans 

gaat Maurice Hommeles assisteren in zijn functie accommodatie beheer. Beide hebben eigen taken 

waarvan Maurice Hommeles zich concentreert op het gebouw en Marc Heijmans op het buiten 

gebeuren. 

 

-8. Evenementen: 
-geen 

-9. Kantinezaken:  

-geen 

-10. Vrijwilligerszaken: 

-geen 

-11. Rondvraag: 

-geen 

-12. Sluiting en volgende vergadering 1 februari 19.30 uur online  

 

 


