Verslag bestuursvergadering 31 oktober 2018.
Aanwezig: L. Cuelenaere, P. Brakman, M. Corthals, R. Buzeijn, P.de Vrieze, C. Boeije, J. Gydé, M.
Steutel-de Rijcke.
1. Opening.
Peter opent de vergadering.
2. Verslag bestuursvergadering 26-9-2018.
Geen opmerkingen.
3. Actielijst.
Is nu bijgewerkt. Bestuursvergadering november: voorbereiding nieuwjaarsreceptie.
4. Ingekomen stukken.
Lijst Mario wordt besproken en er worden her en der aanvullingen gegeven.
Verzoek Mario:lees de lijst nog eens goed door, geef opmerkingen door. Doel: vooreind
seizoen de lijst definitief maken.
Knelpunten:
Aan- en afmelden leden + overschrijvingen ( Patricia gaat haar taken afbouwen ).
( Inmiddels mail van R. Quataert ontvangen dat hij deze taak helemaal op zich wil nemen
).
Secretaris ( taken verdelen obder overige bestuursleden. Deel wordt al gedaan
door R. Buzeijn ).
Penningmeesterschap ( uiterlijk seizoen 2019/2020 ).
Jeffrey loopt mee bij diversen om de vereniging te leren kennen.
5. Mededelingen.
Marleen geeft aan dat evenementen gemeld kunnen worden bij de carnavalskrant maar er
zijn geen externe evenementen te melden.
6. Samenwerking Sluis.
Er ligt nog steeds een voorstel om als besturen ( eens ) bij elkaar te komen. Mario is
hieromtrent gebeld door de vz van Sluis. Hij deelde mee dat hij het hier mee eens is.
7. Pr-zaken.
Nieuwe website is in de lucht. Dank aan Marleen voor het vele werk hieraan.
AVG: 40% van de toestemmingsverklaringen is binnen. Patricia gaat leiders/trainers nog
eens indringend vragen om wel of geen toestemming.
8. Jeugdzaken.
Geen bijzonderheden.
Verzoek van Marleen: data jeugdevenementen aan haar doorgeven zodat ze deze op de
website kan zetten.
9. Financiën.
Laurens geeft overzicht. Geen echte bijzonderheden.
10. Sponsorcommissie.
Mario geeft overzicht. Geen bijzonderheden.
11. Evenementen.
Zie actielijst.
12. Vrijwilligersbeleid.
Toevoegen aan vrijwilligerslijst: Albert Paridaen en Piet Baas ( Ronald Q ).
13. Technische commissie.
Perikelen 1e elftal. Er wordt voorgesteld om weer een lijst van spelers van het 2e op te
stellen voor noodgevallen.
14. Onderhoudszaken.

-

Sleutels schakelaar verlichting gemaakt.
Hekwerk achteraan 2e veld: cijferslot of ketting?
Achterkantkantine: beveiligen middels betonnen netwerk? Opnemen met R. Quataert.
Piet B. gaat kijken voor bevestiging doelen hoofdveld om op te hangen.
Sensor kleedkamer 2 vastzetten.
Lekkage garage. Is voor de gemeente.

15. Rondvraag.
Marleen: oproep aan trainers/leiders om foto’s te leveren voor de website ( voorzover er
die nog niet zijn ).
Wie moet als contactpersoon op het formulier algemene vragen? Dat van R. Buzeijn.
Sleutel nieuwe bestuursleden. Wordt ter plekke geregeld.
Ik heb vanmorgen nog contact gehad met Eric omtrent zijn taken. Hij blijft wel het
wedstrijdsecretariaat doen maar hij gaat geen materialen meer bestellen.
Daarom op de volgende vergadering bespreken wie de materialen gaat bestellen, dat aan
éénieder melden ( en vaststellen wat materialen precies inhoudt ).

Volgende vergadering woensdag 28 november 2018 om 19.30u.

