
Notulen bestuursvergadering Margriet              25 -05-2021 
Aanvang: 19.30 uur     
Notulant: Danielle Welten 
Aanwezig: Pascal van Druten, Gerard van der Kroon, Jan van Leest, Piet de 
Jongh (voorzitter) 
Afwezig met kennisgeving: Ron de Vries 
 
 

 Onderwerp 

  

1. Opening 
✓  

  

2. Mededelingen 
✓  

  

3. Notulen vergadering 04-05-2021 zijn goedgekeurd. 
✓  

  

4. Jeugdcommissie 
✓ Het bestuur heeft gesproken over hoe we de oudere jeugd 

en de senioren binnen onze vereniging kunnen blijven 
binden. De oudere jeugd en de senioren hebben weinig tot 
geen voetbal activiteiten gehad het afgelopen jaar. Ondanks 
het feit dat we ons moeten houden aan de COVID-19 
maatregelen betreurt het bestuur dat we het voetbal jaar 
met weinig tot geen voetbal activiteiten voor de oudere 
jeugd en de senioren moeten afsluiten. Het bestuur hoopt 
op een goed nieuw actief voetbal seizoen 2021-2022! 

✓  

  

5. Algemene zaken 
✓ WBTR; aanpassing statuten 1 t/m 8 worden komende 

vergadering 14 juni behandeld 
✓ De Jubileum commissie is samengesteld en de taken zijn 

verdeeld. De commissie wordt spoedig bekend gemaakt. Er 
is een goed beeld welke activiteiten er komen en het 
bestuur heeft een datum gepland in 2022. 

✓ Er heeft een gesprek plaats gevonden met Top Grass, 
gemeente en Margriet. Wordt vervolgd. 

✓ Zomer sluiting: Op 2 juli 2021 zal de laatste training plaats 
vinden. 

✓ De Maasdijk Marathon  zal op zaterdag 19 juni Margriet 
tussen 10.00 uur en 15.30 uur passeren. Margriet stelt de 
toiletten van het club gebouw open voor de deelnemers en 
er kan tevens een drankje genuttigd worden in de kantine. 



 ✓ De Meest Actieve Wijk :Op zondag 18 juli 2021 stelt 
Margriet het sportpark beschikbaar ivm het 10 jarige 
bestaan van het SEC. Het is een activiteit voor alle 
wijkbewoners van Ussen. De GGD zorgt voor een gezond 
buurtontbijt/lunch. Er zullen verschillende laagdrempelige 
beweegactiviteiten worden georganiseerd. Denk aan 
luchtkussens, laser gamen en voetballen.  

  

6. Technische commissie 
✓  

  

7. Financiën  
✓  

  

8. Sponsoring/website   
✓  

  

9. Kantine 
✓  

  

10.  Vrijwilligers commissie 
✓ Het bestuur heeft een mooi bedankje bedacht voor de 

vrijwilligers 2020-2021. Deze kan worden opgehaald op 
vrijdag 2 juli. 

✓ Zaterdag / zondagsdienst valt onder de vrijwilligers 
commissie Jan van Leest 

  

Volgende vergadering maandag 14 juni 20.00 uur  
 


