
Notulen bestuursvergadering Margriet              28-06-2022 
Aanvang: 19.30 uur    
Notulant: Danielle Welten 
Aanwezig: Leo Strik, Michel Fleer, Jan van Leest, Ruud Pigmans, Piet de 

Jongh (voorzitter) 
Afwezig met kennisgeving:  Pascal van Druten 
  

 Onderwerp 
  
1. Opening 

  
  
2. Mededelingen 

 
  
3. Notulen vergadering 07-06-2022 zijn goedgekeurd 

  
  
4. Algemene zaken 

 De vertrouwenspersoon van Margriet Hans van Roosmalen 
heeft het bestuur geïnformeerd over een casus binnen 
Margriet. Het bestuur pakt de casus op. 

 Leo informeert het bestuur over de renovatie van de doelen 
en de benodigde financiën. Om te voorkomen dat jongeren 
op het afgesloten terrein gaan voetballen in de vakantie 
periode, worden de netten van de doelen verwijderd aan de 
kant van de Amsteleindstraat. 

 Leo informeert het bestuur dat er onderhoud 
houtenvloeren gehele clubgebouw plaats gaat vinden in 
week 32. 

 Jan komt met een voorstel om fruit aan te bieden in de 
kantine. Piet haalt advies bij andere voetbal clubs. 

 De BBQ van Margriet 1 gaat niet door op het sportcomplex 
van Margriet. Er is geen vergunning en tevens is het 
sportcomplex vanaf 1 juli gesloten. 
 

  
5. Jeugdcommissie (Michel Fleer) 

 geen 
  
6. Technische commissie (Pascal van Druten) 

 geen 
  
7. Senioren commissie (Ruud Pigmans) 

 geen 
  



 
 
 
 
 

 
 

Bestuursvergadering dinsdag  6 september 19.30 uur 

  
8. Financiën (Leo Strik) 

 Leo informeert het bestuur over de openstaande 
contributies. Leden die zich willen overschrijven naar 
andere voetbalvereniging; staan geblokkeerd. Dwz eerst 
contributie schuld betalen en dan kan men zich inschrijven 
bij een andere voetbalvereniging. 

 Debiteuren advertenties; Leo mist nog enkele betalingen. 
Dit wordt door bestuur opgepakt. 

 Margriet zoekt sponsoren voor de financiering selectie 
teams. 

  
9. Sponsoring/website   

 Jan informeert het bestuur dat er voor aanvang nieuwe 
voetbal seizoen een sponsorplan aanwezig is. 

  
10. Kantine  

 Jan en Leo pakken het zomeronderhoud kantine op. 
 Het bestuur heeft besloten dat de prijzen van de blikjes fris 

verhoogd worden tot 2 euro per blikje. Mogelijk komt er 
een prijsverhoging van het bier. 

 De gordijnen van de kantine worden deze week geleverd.  
 De storing van het alarm kantine wordt verholpen. 
 De bar in de kantine wordt ingekort zodat het biljart beter 

zijn plaats verdiend. 
 Jan adviseert een draaiboek te maken voor het kantine 

personeel zodat iedereen weet wat zijn of haar 
verantwoordelijkheden zijn.  

  
11.  Vrijwilligers commissie (Jan van Leest) 

 Er is een evenementen coördinator aangesteld; Chantal van 
de Bogaert- van Rossum. Begin van het nieuwe seizoen zal 
de evenementen kalender bekent worden gemaakt. 

 Jan presenteert plan zaterdag dienst. Het bestuur geeft 
akkoord. 

  
12. Accommodatie beheer  

 Leo is het aanspreekpunt accommodatie beheer 
 Jan, Leo en Maurice maken een afspraak om de lijst van 

sleutel beheer door te nemen 


