
 

Verslag bestuursvergadering 26 september 2018. 
 

Aanwezig: L. Cuelenaere, P. Brakman, M. Corthals, R. Buzeijn, P.de Vrieze, C. Boeije, J. Gydé, 

M.Steutel. 
 

1. Opening. 

Peter opent de vergadering. 

 
2. Verslag bestuursvergadering 29-8-2018. 

- Geen opmerkingen. 

 

3. Actielijst. 
- Geen bijzonderheden.  

 

4. Ingekomen stukken. 

- Geen. 
 

5. Mededelingen. 

- Mario geeft kort uitleg over het overleg met de wethouder. 

- Voortvloeiend uit dit overleg: a.s. donderdagmiddag komt wethouder voor een 
vervolgoverleg over m.n. de tribune en het hekwerk. 

 

6. Samenwerking Sluis. 

- Er ligt nog steeds een voorstel om als besturen ( eens ) bij elkaar te komen. 
 

7. Pr-zaken. 

- Uitnodiging mosselavond. Is geregeld via Patricia bij het schrijven dezes. Tevens wordt 

verzocht aan Thomas Verstraete om dit op de facebookpagina van AVC te vermelden. 
 

8. Jeugdzaken. 

- Aantal jeugdleden nu 110 en daarbij binnenkort oplopend tot 125. 

- St. Nicolaasfeest waarschijnlijk 23-11 a.s. 
- In januari wordt weer het jaarlijkse clubjeugdtournooi georganiseerd te Breskens. 

- Vraag naar versturen contributie: wordt eind september uitgevoerd. Daarbij zal de 

zogenaamde toestemmingsverklaring inzake nieuwe wettelijke privacyregeling bijgevoegd 

worden. 
- Verzoek om de rookbordjes op te hangen. 

- Verzoek aan jeugdleiders ( en ook seniorenleiders/trainers ) om de doelen op de velden na 

de trainingen weg te zetten buiten het veld ivm maaien en kalken. Robbie Goossens heeft 

al een mailtje gestuurd naar alle jeugdleiders. 
 

9. Financiën. 

- Laurens geeft overzicht. Geen echte bijzonderheden. 

 
10. Sponsorcommissie. 

- Gsned krijgt aantal reclameborden: 1 grote en 1 kleine. 

 

11. Evenementen. 
- Zie actielijst. 

 

12. Vrijwilligersbeleid. 

- Toevoegen aan vrijwilligerslijst: Albert Paridaen en Piet Baas ( Ronald Q ). 
 

13. Technische commissie. 

- Probleem: leider 2e. 

 
14. Onderhoudszaken. 

- Aantal zaken is gerepareerd ( urinoir kantine + kraan washok ). 

- Mollen en konijnen. Voorzitter heeft iets geregeld. 

- Klussen uitvoeren loopt niet soepel. Er wordt voorgesteld om een klusteam op te stellen of 
een onderhoudsapp. Of een andere manier. 

- Kabelaansluiting voor de nieuwe pomp: Piet Brakman regelt met Milo. 



 

15. Rondvraag. 

Laurens: vraagt hoe dat zit met de subsidie vanuit het Rijk wat middels een CDA-er in de PZC 
vermeld stond. Mario heeft dit uitgezocht en heeft de link hieromtrent verstuurd. Voorstel: dak 

kantine. Enige haast is wel geboden ivm de subsidiepot. 

 

Toevoeging: 
Op de vergadering zijn 2 nieuwe potentiele bestuursledenkandidaten aanwezig: Jeffrey Gidé en 

Marleen Steutel. 

Jeffrey is zich aan het orienteren of dit wat voor hem is. 

Marleen is al gelijk aan de slag: zij zal de nieuwe website gaan bijhouden die, als het goed is, 
per 1 november a.s. in de lucht zal gaan. 

Op de huidige website is een aantal zaken heel erg verouderd. 

Om de nieuwe website fris en fruitig en zeer geactualiseerd te laten beginnen verzoekt Marleen 

om actuele gegevens. 
Hiertoe zijn de volgende afspraken geregeld: 

Betrokken personen leveren zo snel mogelijk de actuele gegevens aan Marleen  

( steutm@zeelandnet.nl ):  

 
Bart vd Wijnckel: Levert de actuele gegevens mbt de jeugd. 

 

Mario Corthals: levert de gegevens mbt de sponsoren. 

 
Ronald Buzeijn: Bekijkt alle andere gegevens en actualiseert of wijzigt deze. 

 

Foto’s zullen ook gemaakt moeten worden. 

 

Volgende vergadering woensdag 31 oktober 2018 om 19.30u.  
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