
Notulen bestuursvergadering Margriet              15-03-2022 
Aanvang: 19.30 uur     
Notulant: Danielle Welten 
Aanwezig: Jan van Leest, Ruud Pigmans,  Leo Strik, Gerard van der Kroon en 

Piet de Jongh (voorzitter)  
Afwezig met kennisgeving: Pascal van Druten en Michel Fleer 
  

 Onderwerp 

  

1. Opening 
✓  

  

2. Mededelingen 
✓  

  

3. Notulen vergadering 22-02-2022 goed gekeurd 
✓  

  

4. Algemene zaken 
✓ Het bestuur wil een gebaar maken als club richting de 

oorlog Oekraïne. Vluchtelingen vanuit de Oekraïne mogen 
contributie vrij voetballen bij Margriet. Inmiddels zijn de 
eerste kinderen al spelende binnen onze club. Tevens stelt 
Margriet een bedrag ter beschikking om een vrachtauto zijn 
hulp goederen te kunnen transporteren naar de Oekraïne.  

✓ De Jubileum commissie blijft actief bezig met de 
voorbereidingen. Er kan fiat gegeven worden om een 75 
jarig jubileum magazine te laten drukken, geheel 
gesponsord door betrokken bedrijven. 

✓ Het bestuur heeft gesproken over de voor en nadelen van 
een eventuele lidmaatschapskaart of contant vrije kantine. 
Piet gaat hieromtrent het gesprek aan met de Osse Club 
Overleg.  

✓ Gerard van de Kroon gaat zijn bestuursfunctie neerleggen 
per 1 mei dit jaar.  
 

  

5. Jeugdcommissie (Michel Fleer) 
✓ Overgang jo19 naar senioren; geen bijzonderheden. 

 
 
 

  
 

6. Technische commissie (Pascal van Druten) 
✓ Voortgang zondag 1/zaterdag 1 seizoen 2022/2023; geen 

bijzonderheden. 



 
 
 
 
 

Bestuursvergadering dinsdag 5 april 19.30 uur 
 

✓ Voorgang werkgroep opleidingen; geen bijzonderheden. 
✓ Jan informeert het bestuur dat de communicatie 

onvoldoende is rondom de planning ingelaste wedstrijden 
en teams die gepland staan te mogen trainen. Jan, Ruud en 
Pascal gaan in gesprek over de verbeterpunten. 

✓  

  

7. Senioren commissie (Ruud Pigmans) 
✓ Het senioren feest is goed ontvangen en verlopen. 

  

8. Financiën (Leo Strik) 
✓ Leo informeert het bestuur over de inhoud AVG verklaring. 

Leo heeft de AVG verklaring aangevraagd en ingevuld. Ieder 
kwartaal dient dit opnieuw te gebeuren.  
Het bestuur denkt na een AVG  protocol op te stellen en 
deze te publiceren op de website zodat alle Leden weten 
wat een AVG verklaring inhoud. Piet bespreekt de AVG 
verklaring in de Osse Club Overleg. 

  

9. Sponsoring/website  (Gerard van der Kroon) 
✓ Sponsorcommissie; geen bijzonderheden. 

  

10. Kantine (Gerard van der Kroon) 
✓ De status vacature kantine beheerder blijft vacant.  
✓  

  

11.  Vrijwilligers commissie (Jan van Leest) 
✓ Jan informeert het bestuur dat hij druk bezig is met het schrijven 

van een plan zaterdagdienst 2022/2023.  
 

  

12. Accommodatie beheer  
✓  


