
Notulen bestuursvergadering Margriet              04 -05-2021 
Aanvang: 19.30 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 
✓  

  

2. Mededelingen 
✓ Donderdag 20 mei; 9 uur is er een afspraak bij Margriet. 

Betreft  de gemeente, aannemer TopGrass en Piet namens 
het bestuur. Vanuit de werkgroep is Marc erbij. 

  

3. Notulen vergadering 12-04-2021 zijn goed gekeurd 
 

  

4. Jeugdcommissie 
✓ Het bestuur heeft het voetbal weekend ( 17 en 18 april) 

geëvalueerd. De wederzijdse verwachtingen zijn besproken 
en worden terug gekoppeld aan de organisatie van het 
voetbal weekend. Het bestuur heeft kunnen concluderen 
dat de  voetballende jeugd een succesvolle dag heeft gehad. 
Het doel van samen voetballen en plezier beleven is bereikt.  
 

  

5. Algemene zaken 
✓ WBTR( Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen );  het bestuur 

heeft model  statuten sportverenigingen toegezonden 
gekregen. De statuten zijn onderverdeeld in artikelen. Het 
bestuur heeft afgesproken elke vergadering een aantal 
artikelen te behandelen en te herschrijven voor wat van 
toepassing/belang is voor Margriet. 

✓ Er hebben verschillende inventarisatie gesprekken plaats 
gevonden met leden van Margriet. Het 75 jaar jubileum 
feest moet een mooi feest gaan worden zonder 
beperkingen. We horen 3 categorieën voorbij komen; 
receptie voor leden en oud leden; jeugd activiteiten en een 
feestavond. Gezien de bijzondere COVID-19 situatie waarin 
we nog steeds leven met beperkingen, kunnen we niet 
anders doen besluiten het feest plaats te laten vinden 
voorjaar 2022. Komende 10 mei 2021 bestaat Margriet 75 
jaar. Een dag die we niet vergeten en feestelijk zal worden 
ingekleed op de website van Margriet. 



 
 
 
 
 
 
 

 
                            Volgende vergadering dinsdag 25 mei 20.00 uur 

✓ In het kader van WBTR(Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen 

)heeft het bestuur besloten dat 1 persoon de camera 
beelden kan beheren onder de verantwoordelijkheid van 
het bestuur.  

✓ De COVID-19 maatregelen worden nogmaals herhaald op 
de website. We zien dat de maatregelen minder worden 
nageleefd. Het bestuur vindt het belangrijk een veilige 
vereniging te zijn en uit te stralen. 

  

6. Technische commissie 
✓ geen 

  

7. Financiën  
✓ geen 

 

  

8. Sponsoring/website   
✓ geen 

 

  

9. Kantine 
✓  

  

10.  Vrijwilligers commissie 
✓ Het bestuur vindt het belangrijk onze vrijwilligers ook dit 

jaar te bedanken. Er is een voorstel gedaan wat Jan gaat 
uitzoeken. 

11. Rondvraag 
✓ Het bestuur heeft afgesproken geen rondvraag te laten 

plaats vinden in de komende vergaderingen. Alle punten 
worden behandeld in de vergadering zelf. 


