
Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet . 

Datum: woensdag 22 april 2020 19.30 uur Online 

Aanwezig: Ron de Vries, Pascal van Druten (plv voorzitter), Gerard van der Kroon(notulist), Jan van 

Leest, Niels Bijlhout. Afwezig: Danielle Welten, Ge Wagemakers. 

 

-1. Opening: door Pascal als plaatsvervangend Voorzitter.  

 

-2. Corona-situatie: 

Deze vergadering naar aanleiding van de overheidsmaatregelen zoals aangekondigd door premier 
Rutte gisteravond.  
Met name het openen van de sportverenigingen na 28 april voor de jeugd tot 12 jaar als eerste groep 
en daarnaast de jeugd van 13 t/m 18 jaar als tweede groep (met onderlinge afstand van 1,5 meter) 
En dit geldt voor trainingen en niet voor wedstrijden etc. 
Belangrijk is dat wij zo snel mogelijk de regels en richtlijnen van de Gemeente ontvangen ook in 
samenwerking met het SEC. 
 
-3. Aankondiging op de website: 
Ron heeft een concept gemaakt. Allemaal mee akkoord en na kleine correcties direct aan Geert-Jan 
te vragen om vanavond nog op de website te plaatsen. 
 
-4. Plan voor trainingen: 

-Wij moeten proberen om de aanvangsdatum volgens de Gemeente aan te houden. Mogelijk is dat 

zo snel mogelijk vanaf 29 april maar waarschijnlijk beginnen op 4 mei.  

-Wij moeten een plan maken wat correspondeert met informatie en de richtlijnen van de Gemeente, 

want die zijn leidend. 

 

-Wij moeten een aantal mensen vinden/aanstellen om de coordinatie te doen op de 

trainingsmiddagen/avonden. 

-De trainers dienen de kinderen op te vangen aan de poort en zich met de groep volgens de  

afspraken/instrukties te begeven naar hun trainingslocatie op de velden. 

-Kantine en kleedkamers blijven dicht. Wel toiletten openstellen? 

 

1) Plan opstellen met instrukties en regels. 

2) Instructies voor de trainers. 

3) Trainingsschema (coordinatie Pascal). 

4) Instructie/handleiding van coordinatoren/geselecteerde medewerkers. 

 

5. Akties:  

-Pascal en Ronnie een overleg initieren met de teamtrainers (voor 13 t/m 18 Jaar). Dit lijkt het 

moeilijkste ivm de onderlinge afstand van 1,5 meter.  

-Trainers voor groep t/m 12 jaar doen hun eigen trainingsprogramma. 

-Wij wachten op informatie van Gemeente/SEC. 

 

 

 

 

 



-6. Rondvraag: 

- geen. 

 

 

-7. Sluiting en volgende vergadering: Wij hebben vergadering staan dinsdag 28 april 20 uur online! 

-Als wij info van de Gemeente ontvangen even afstemmen en tussentijds vergaderen. 

 

 

 

 

 


