Verslag bestuursvergadering 25 juli 2018.
Aanwezig: L. Cuelenaere, P. Brakman, M. Corthals, P.de Vrieze, C. Boeije.
1. Opening.

•
•

- Peter opent de vergadering (zijn 1 e als voorzitter)
- Hij geeft nog even aan hoe hij het ziet en wil graag dat er meer mensen(i.o.v.)
betrokken
worden met het bestuur, de zogenaamde frisse wind.

2. Verslag bestuursvergadering 27-6-2018.
- Geen opmerkingen(Ronald bedankt)
3. Actielijst.

•
•

- Mosselavond combineren met de vrijwilligersavond, afspraken maken de volgende
vergadering. Laurens gaat vast wat mensen benaderen.
- Ledenvergadering plannen de volgende vergadering

4. Ingekomen stukken.
- Geen
5. Mededelingen.
- Geen
6. Samenwerking Sluis.

•
•
•

- Alles loopt, er is wel een aandachtspunt m.b.t. het leveren van trainers uit Sluis!
- Eind september willen we graag eens als besturen samenkomen en eens alles
doornemen.
- Volgende vergadering gezamenlijk even wat bespreekpunten opstellen

7. Pr-zaken.

•
•

- Thomas is met Bennie bezig de website in te richten! Het is de bedoeling dit in de
volgende vergadering aan het bestuur te laten zien.
- Peter gaat contact opnemen met Marleen Steutel om wat duidelijkheid te verschaffen.

8. Jeugdzaken.

•
•

- Er is niemand aanwezig van de jeugdcoördinatoren dus bijpraten zal augustus worden.
- Toversluis(volgende vergadering even toelichten)

9. Financiën.

•
•
•

- Er zijn niet echt bijzonderheden.
- Laurens maakt nog een overzicht ven de te innen sponsorgelden.
- Begroting opstellen
10. Sponsorcommissie.

•
•
•

- Sponsoren voor het 1e en 2e zijn bekend (1e Jumbo en DCS, 2e ’s-Lands
Welvaren/Protinus en DCS)
- JO11-1 DB Travelcars (shirts en broekjes)
- MO15-1 (wordt aan gewerkt) Hoodies
11. Evenementen.

- Zie actielijst
12. Vrijwilligersbeleid.
- Laurens gaat nog even e.e.a. kortsluiten met Robin Veldkamp
13. Technische commissie.

•
•
•

- Cees geeft een toelichting op de spelers, er hebben zich 2 spelers van Maldegem gemeld
(gisteren een gesprek mee gehad, ze komen)
- Hiermee komt het totaal aantal nieuwe spelers op 7
- Peter gaat een woordje doen op de eerste training van de 1 e selectie.
14. Onderhoudszaken.

•
•

- Doel plaatsen op het 2e veld zaterdag 4 augustus aanvang 9 uur!
- Bestellen van de nieuwe pomp, leidingwerk via de brandweer (gebruiken)

- Doedag organiseren medio september (volgende vergadering een datum prikken.
15. Rondvraag.
- Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Volgende vergadering woensdag 29 augustus 2018 om 19.30u.

