Verslag bestuursvergadering 27 februari 2019.
Aanwezig: M. Steutel, L. Cuelenaere, P. Brakman, R. Buzeijn, P.de Vrieze, C. Boeije, J. Gydé, M.
Corthals.
1. Opening.
Peter opent de vergadering.
2. Verslag bestuursvergadering 30-1-19.
Geen opmerkingen.
3. Actielijst.
Raboclubactie: wordt juli ipv februari.
Loten grote clubactie: Eric bestelde die.
4. Ingekomen stukken.
Mailtje Cindy Blondeel. Mario stuurt een antwoord ( na eerst aan bestuur gestuurd te
hebben ) en, indien ze wil, kan ze een gesprek krijgen met een delegatie van het bestuur,
voorafgaand aan de volgende bestuursvergadering of op een ander gewenst tijdstip.
5. Mededelingen.
Geen.
6. Samenwerking Sluis.
Trainer JO-17 opgelost.
7. Pr-zaken.
Geen bijzonderheden.
8. Jeugdzaken.
Naar aanleiding van een gebeurtenis gaat Jeffrey e.e.a. uitzoeken.
9. Financiën.
Laurens geeft overzicht.
10. Sponsorcommissie.
DB-travels: Mario kijkt of hij nog e-mails heeft inzake de communicatie. Zoja, dan neemt
hij contact op met Bart. Zonee, dan is het een verloren zaak.
Folie van sommige borden laat los. Signtex repareert.
11. Evenementen.
Vrijwiligersavond en mosselavond worden gecombineerd in oktober. Tijdens de jeugddagen
dus geen actie voor de vrijwilligers, in tegenstelling tot eerdere afspraken.
12. Vrijwilligersbeleid.
Vrijwilligersdag wordt dus niet gecombineerd met het jeugdkamp op 14/15 juni.
13. Technische commissie.
Op verzoek van Bart: inventariseren bij het 2 e wie er nog op zondag wil voetballen want de
animo is blijkbaar niet zo groot.
14. Te bestellen materialen
2 sproeikoppen.
15. Onderhoudszaken.
Tribunewerkzaamheden zijn gestart.
Snoeiwerk wordt binnenkort gedaan.
Omheining 2e veld op somige plekken niet diep genoeg in de grond.
16. Rondvraag
- Piet B.: gesprek BNned? Volgt.

-

-

Site: Piet B; Mijn foto eraf halen. De rest van bestuur inventariseren en dan doorgeven aan
Marleen.
Marleen: verzoekt bordje AVG om op te hangen. Ze stuurt tekst door naar Mario.
Laurens: activiteitencomité Aardenburg wil tijdens koningsdag spelletjes doen op
tussenterrein. Geen bezwaar.
Peter de V: aandacht voor schilderen uusje van Flip. Afstemmen met Elan.
“
: aandacht voor schoonmaak uusje van Flip. Afstemmen met Elan.
“
: toegangsweg kleedkamers asfalteren? Contact met gemeente opnemen.

