
Notulen bestuursvergadering Margriet              22-02-2022 
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 deelt mede dat aanvang nieuwe voetbal seizoen er 

geen 3e kunstgrasveld is gerealiseerd. De gemeente heeft 
Piet hierover bericht. Het bestuur gaat hierover in gesprek 
met de gemeente. De gemeente is nalatig geweest 
waardoor de realisatie kunstgras veld op de stapel is blijven 
liggen. 

✓  

  

3. Notulen vergadering 01-02-2022 goed gekeurd 
✓  

  

4. Algemene zaken 
✓ Jubileum commissie is bezig alle activiteiten vorm te gaan 

geven. De promotie is gemaakt. Deze week komt de 
jubileum commissie weer bij elkaar voor een vergadering 
(24 febr). 

✓ Het parkeren op de parkeerplaats laat soms de wensen 
over. Er wordt slordig geparkeerd waardoor er minder 
auto’s kunnen parkeren. Het bestuur gaat hierover in 
gesprek met de gemeente voor mogelijke oplossingen 
waarin de parkeervakken duidelijker kunnen worden 
aangegeven. 

✓ Margriet is vriend van De Vrienden Loterij. Helaas worden 
hier geen acties in ondernomen. Pascal doet een voorstel 
hoe we hier actief mee aan de slag kunnen gaan. Het 
bestuur geeft akkoord.  

✓ Er wordt een eerste stap gezet in de intensieve 
samenwerking met de Tafeltennisvereniging Return en de 
Wanderers Cricketclub Oss. Er wordt een nieuwe 
reanimatie cursus opgezet waarin 6 leden van Margriet, 4 
leden van de Tafeltennisvereniging en 2 leden van de 
Cricketclub aan gaan deelnemen. Binnen Margriet en de 
Tafeltennisvereniging hangt een AED apparaat waarvan 
gebruik gemaakt kan worden. 

  



 
 
 
 
 

Bestuursvergadering dinsdag 15 maart 19.30 uur 
 

5. Jeugdcommissie (Michel Fleer) 
✓ Er zijn gesprekken geweest met trainers van  JO19 om de 

overgang tussen JO19 naar senioren goed te laten 
plaatsvinden. Het bestuur blijft dit goed volgen. 

✓ Michel informeert het bestuur dat er veel animo is voor de 
trainingscursussen die vanuit de JVO (Jeugd Voetbal 
Opleidingen) worden georganiseerd. Plan is om ook de 
bovenbouw voor dit cursus aanbod te informeren en deel te 
laten nemen.  

  

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

heeft het bestuur geïnformeerd over de gang van zaken 
✓ Voorgang werkgroep opleidingen; geen bijzonderheden 
✓  

  

7. Senioren commissie (Ruud Pigmans) 
✓  

  

8. Financiën (Leo Strik) 
✓ AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

verklaring wordt volgende vergadering behandeld.  

  

9. Sponsoring/website  (Gerard van der Kroon) 
✓ De sponsorcommissie is bij elkaar geweest. Er wordt de 

komende maanden aandacht besteed aan het schrijven van 
een sponsorplan.  

✓ De sponsorcommissie gaat een sponsor avond organiseren. 
Deze staat los van het jubileum feest. 

  

10. Kantine (Gerard van der Kroon) 
✓ Er is vordering in de vacature kantine beheerder. Er volgt 

een gesprek met een mogelijke kandidaat. Het bestuur 
wordt op de hoogte gebracht van het resultaat. 

✓  

  

11.  Vrijwilligers commissie (Jan van Leest) 
✓ Jan introduceert een 2 tal voorstellen voor de opvulling van 

de  zaterdagdiensten 2022/2023. Jan werkt een voorstel uit 
waarin we de teams van Margriet een actieve rol in laten 
spelen.  

✓  

  

12. Accommodatie beheer  
✓  


