Verslag bestuursvergadering 30 januari 2019.
Aanwezig: M. Steutel, L. Cuelenaere, P. Brakman, R. Buzeijn, P.de Vrieze, C. Boeije, J. Gydé, B vd
Wijnckel.
1. Opening.
Peter opent de vergadering.
2. Verslag bestuursvergadering 19-12-2018.
Jeffrey heeft e.e.a. uitgezocht inzake pinmogelijkheid in de kantine. Conclusie: is nadelig
voor kleine vereniging als de onze. Kost meer dan het opbrengt.
Slot hek 2e veld: geen cilinder waar alle sleutels oppassen.
3. Actielijst.
Geen acties.
4. Ingekomen stukken.
Voorstel Laurens inzake vergoeding 1e. Tegenvoorstel RB. Wordt vervolgd.
5. Mededelingen.
Geen.
6. Samenwerking Sluis.
Geen bijzonderheden.
7. Pr-zaken.
Geen bijzonderheden.
8. Jeugdzaken.
Zaaltournooi Breskens geslaagd.
Jumbo-actie: ziet er veelbelovend uit. Op 16 februari worden er foto’s gemaakt. Van 8.30u
tot 12.30u. moet iemand aanwezig zijn om de teams op te vangen voor de fotograaf. Peter
en Marleen zullen dit doen.
Trainer voor JO-17 gezocht voor op dinsdag in Aardenburg.
9. Financiën.
Laurens geeft overzicht. Met name contributie-achterstand heeft de aandacht.
10. Sponsorcommissie.
DB-travels heeft shirten niet betaald. Moet opgelost worden.
JO-6 krijgt nieuwe shirts van straalbedrijf Catsman.
Restaurant de Kaaipoort is bordsponsor.
11. Evenementen.
Hondenwedstrijd 5 mei 2019: op schapenwei.
12. Vrijwilligersbeleid.
Vrijwilligersdag wordt gecombineerd met het jeugdkamp op 14/15 juni. Laurens neemt dit
op zich. Komt op de website. Ronald Q: vrijwilligers op tijd hierover inlichten.
13. Technische commissie.
Op 9 februari 2019 vindt een gesprek plaats met nieuwe trainer en 1e selectiespelers.
Leider 2e is een probleem.
14. Te bestellen materialen
Wie verzorgt de ballen ( inclusief bestellen ) nu Eric dat niet meer doet? Cees gaat dit
overnemen.
15. Onderhoudszaken.
Tribunewerkzaamheden zijn gestart.
Snoeiwerk wordt binnenkort gedaan.

16. Rondvraag
- Cees: BNned wil een gesprek met Mario en Peter over de waterput.
- Laurens ontving een mailtje van Delta ter opvraag meterstanden. Piet geeft aan dat er
allerlei meters zijn en dat zelfs een monteur van Delta niet weet hoe het zit.
Marleen: graag meer foto’s en verslagjes van de jeugd voor de site.

