
Notulen bestuursvergadering Margriet              06-07-2021 
Aanvang: 20.00 uur     
Notulant: Danielle Welten 
Aanwezig: Pascal van Druten, Jan van Leest, Piet de Jongh (voorzitter) 
Gerard van der Kroon, Ron de Vries 
 

 Onderwerp 

  

1. Opening 
✓  

  

2. Mededelingen 
✓ De organisatie van de Meest Actieve Wijk op 18 juli vraagt 

om promotie.  
✓ Joop Wolters heeft eerder in een mail aangegeven te gaan 

stoppen met zijn werkzaamheden binnen de 
jeugdcommissie einde van dit seizoen. 

✓ Ron heeft vandaag aangegeven tevens te stoppen met zijn 
werkzaamheden binnen de jeugdcommissie.  

✓ Jan geeft aan met verschillende vrijwilligers in gesprek te 
zijn. In de vakantie periode zal hier aandacht voor zijn zodat 
we het nieuwe seizoen niet onbemand gaan starten.  

  

3. Notulen vergadering 25-05-2021 zijn goed gekeurd 
✓  

  

4. Jeugdcommissie 
✓ De overgang van de JO19 naar de senioren heeft de 

afgelopen weken veel aandacht gehad. Het bestuur heeft 
opnieuw het voornemen hier eerder mee te gaan starten 
komend seizoen. Het voornemen is in januari 2022 een 
gesprek te organiseren met de JO19 en de senioren 
commissie. De organisatie behoeft verbeter punten. 

  

5. Algemene zaken 
✓ Jubileum commissie; de taken zijn verdeeld en alle 

commissie leden weten waar ze verantwoordelijk voor zijn. 
✓ De Maasdijk Marathon van afgelopen 19 juni is voor 

herhaling vatbaar. 
✓ Het sportpark gaat niet gebruikt worden voor de organisatie 

van de Meest Actieve Wijk zondag 18 juli van 10-13 u. De 
activiteiten vinden aan de overkant van het sportpark 
plaatst. Margriet zet vrijwilligers in om de organisatie tot 
steun te zijn. 

✓ Piet en Gerard gaan in het gesprek met de 
vitaliteitsvereniging . Margriet draagt hier een 
maatschappelijk verantwoordelijkheid in 



 
 
 
 
 
 
 

Volgende vergadering maandag 6 september 19.30 u 

 

  

6. Technische commissie 
✓ Pascal informeert het bestuur over het door hem 

geschreven opleidingsplan voor de leden (trainers) van 
Margriet. Er is een werkgroep samen gesteld. De werkgroep 
bestaande uit 6 leden, begeleiden de trainers van Margriet. 
De focus zal liggen op de onderbouw.  
 

  

7. Financiën  
✓ Gerard informeert het bestuur van de stand van zaken. 

  

8. Sponsoring/website   
 

  

9. Kantine 
✓ De prijzen in de kantine worden aangepast. Op plastic 

flesjes wordt statiegeld verleend. De plastic flesjes kunnen  
ingeleverd worden bij Margriet in de desbetreffende 
aangegeven bakken. De leden en bezoekers kunnen geen 
statiegeld retour krijgen.   

  

10.  Vrijwilligers commissie 
✓ Jan informeert het bestuur dat het uitdelen van de “bedankjes “ 

voor de vrijwilligers een succes is geweest. Veel vrijwilligers 
hebben hun bedankje opgehaald en hun waardering 
uitgesproken. 

✓ Jan informeert het bestuur dat de scheidsrechter commissie bij 
elkaar is gekomen. Er komen speciale scheidsrechter t-shirts voor 
algemeen gebruik. De scheidsrechter commissie gaan in het 
nieuwe seizoen een spelregel-avond organiseren voor alle leiders 
en trainers.  De ambitie is om volgend jaar in samenwerking met 
andere voetbalclubs een scheidsrechter cursus te organiseren. 
 

  


