
Verslag bestuursvergadering 29 augustus 2018.  

Aanwezig: Laurens, Piet, Mario, Peter, Cees en Johnnie  

1. Opening.  

- Peter opent de vergadering (zijn 2e als voorzitter)  

2. Verslag bestuursvergadering 24-7-2018.  

- De notulen blijken niet te zijn verstuurd! Sorry. Waren wel gemaakt en in orde bevonden!  

3. Actielijst.  

• -  Mosselavond combineren met de vrijwilligersavond (zonder Bingo!) op 20 oktober! Remy 

gaat de mosselen bereiden, evenementen commissie verder regelen (laurens)  
• -  Algemene ledenvergadering op 12 oktober (Ronald agenda maken)  
• -  Contributie wordt niet gewijzigd.  
• -  Grote clubactie ( vragen aan Marc Paridaen)  

4. Ingekomen stukken.  

- Geen  

5. Mededelingen.  

- Vaststellen beleid m.b.t. gebruik velden, accommodatie, strook achter het hoofdveld, enz. Er 

wordt een contactpersoon (Peter) vermeld op de site (bij een vraag voor gebruik enz. raadpleegt 

hij de andere bestuursleden via de app)  

6. Samenwerking Sluis.  

• -  Alles loopt, er is wel een aandachtspunt m.b.t. het leveren van trainers uit Sluis!  
• -  Sluis wil eerst de ledenvergadering houden en daarna als besturen samen komen! Reden 

is mij niet duidelijk! (heb een voorstel gedaan om 1 persoon bij elkaar aanwezig te laten 

zijn)  

Volgende vergadering gezamenlijk even wat bespreekpunten opstellen  

7. Pr-zaken.  

- Bennie heeft de website ingericht! Heb overleg gehad met Marleen ze gaat de site vullen! (Mario 

neemt contact op met Marleen om een afspraak te maken met Bennie)  

8. Jeugdzaken.  

• -  De bestelde spullen zijn geleverd.  
• -  Op het verslag van de jeugdcommissie waren geen opmerkingen.  

9. Financie ̈n.  

• -  Er zijn niet echt bijzonderheden (Pielaat aannemingsbedrijf moet nog betalen)  
• -  Voorstel 3x met de bus naar Brabant dit jaar (iedereen akkoord) bus regelen Laurens via  

Patrick Goethals  



• -  Kosten van de pomp in 1x betalen.  

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) uitreiking zaterdag 8 september  
• -  MO15-1 Hoodies (Rabout & Partners)  
• -  € 1500 het jaarlijkse bedrag van Jimmy is door Jimmy uitgegeven zonder overleg!!! 

(Mario  

spreekt hem hier over aan) is reeds gebeurt!  

• -  Er kan vanaf nu net nog door de volgende personen worden besteld Bart, Mario en  

Laurens!  

11. Evenementen.  

• -  Zie actielijst  
• -  Eric de Rijcke stopt als bestuurslid (hij blijft wel wedstrijdsecretaris en blijft ook  

scheidsrechters coo ̈rdinator)  

• -  Doedag afgelopen 1 september ( de meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd)  

12. Vrijwilligersbeleid.  

• -  Blijven zoeken naar vrijwilligers allerlei gebied.  
• -  Peter komt met de volgende vrijwilligers (gepolst)  
• -  Theo Rabout (Financiën)  
• -  Jeffrey Gyde (bestuur) is uitgenodigd door Peter.  
• -  Rini Boidin (bestuur)  
• -  Vrijwilligers op verschillend gebied (Patrick Goethals, Boud en Jacco Legrand)  

13. Technische commissie.  

o -  Beoogde trainer voor het 2e gaat niet door!  
o -  Vaststellen dat het 1e maximaal 18 man in de selectie heeft!  
o -  Laurens gaat nogmaals vragen of er nog spelers zijn die geen premie verlangen 

(zoals vb  

Laurens, Niek, Bene en Bart  

14. Onderhoudszaken.  

o -  Taken verdelen Piet en Johnny (Reclameborden Johnny)  
o -  Piet andere zaken (bellen voor verstopte riolering, koude douche, nieuwe kraan 

in washok,  

urinoir kantine en verlichting die blijft branden aan de buitenzijde van de 

kleedkamers)  

o -  Taak verdeling onder de loep nemen!!! (probleem is het aantal mensen om de  

werkzaamheden onder te verdelen)  



15. Rondvraag.  

o -  Piet: Kabel aansluiten voor de pomp (Mario Rino Dhont vragen) is uitgevoerd.  
o -  Mario (Ronald lijst maken voor de thuiswedstrijden van het 1e)  

Volgende vergadering woensdag 26 september 2018 om 
19.30u.  

 


