
Notulen bestuursvergadering Margriet              12 -04-2021 
Aanvang: 20.00 uur     
Notulant:  Danielle Welten 
Aanwezig: Pascal van Druten, Gerard van der Kroon  Jan van Leest, Ron de 
Vries, Piet de Jongh (voorzitter) 
 
 

 Onderwerp 

  

1. Opening 
✓ Piet heet iedereen welkom en is blij dat we weer live 

vergaderen 

  

2. Mededelingen 
✓  

  

3. Notulen vergadering 22-3-2021 zijn goed gekeurd 
 

  

4. Jeugdcommissie 
✓ Het bestuur geeft akkoord het contract Sec te verlengen.  
✓ Krijt op Tijd start binnen Margriet wanneer de Covid 19 

maatregelen versoepelen en de kantine weer open mag 
zijn. Doelgroep; leden Margriet 55+. Doel is met elkaar een 
gezellig dagdeel te beleven tijdens een potje o.a. biljarten 
en waar mogelijk andere spelletjes. 

✓ Komend weekend zijn er voetbaldagen bij Margriet. Leden 
kunnen zich per team of individueel inschrijven.  De 
informatie wordt nogmaals gedeeld in de verschillende 
communicatie lijnen. Er mogen geen ouders het terrein op 
bij Margriet, alleen leiders en trainers. Ron zorgt ervoor dat 
iedereen zo goed mogelijk is geïnformeerd. 
 

  

5. Algemene zaken 
✓ Er heeft een gesprek plaats gevonden met de buurt en het 

bestuur over de aanleg kunstgrasvelden en de daarbij 
horende verlichting. Het bestuur heeft de buurt 
geïnformeerd. De vraagstukken zijn benoemd en de zorgen 
gedeeld. Een deel van de omwonende mensen wensen een 
gesprek met de gemeente en het bestuur om over de 
praktische invulling te praten. 

✓ WBTR ( Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen); het bestuur 
bespreekt in de volgende vergadering voorbeelden van de 
aangepaste statuten. Daarna wordt er een afspraak 
gemaakt bij de notaris.  



 
 
 
 
 
 

 
Volgende vergadering 4 mei 19.30u 

✓ Vrijwilligerszaken; het bestuur heeft besloten dat er meer 
gesprekken formeel en/of informeel  met vrijwilligers 
aangegaan mag worden. Het bestuur vindt het belangrijk de 
vrijwilligers te horen en dat zij zich gehoord voelen. Er 
wordt een lijst opgesteld en vrijwilligers worden 
uitgenodigd voor gesprek.  

 

  

6. Technische commissie 
✓ Contract met Maarten van Vugt is getekend 

 

  

7. Financiën  
✓ geen 

 

  

8. Sponsoring/website   
✓ geen 

 

  

9. Kantine 
✓ De prijzen van het bier zijn landelijk omhoog gegaan per 1 

april 2021. Per ingang nieuwe voetbal seizoen heeft het 
bestuur besloten de bierprijs in de kantine te verhogen van 
1,90 naar 2,00 euro per bierglas. 

✓ Tevens worden de overige inkoop prijzen van producten 
binnen de kantine tegen het licht gehouden. Ook daar 
verwacht het bestuur dat de verkoopprijzen omhoog zullen 
gaan. 

  

10. Rondvraag 
✓  


