
 

Verslag bestuursvergadering 25 september 2019. 
 

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

Rijcke. 
 

1. Opening. 

- Vz opent de vergadering. 

 
2. Verslag bestuursvergadering 4 september 2019. 

- Geen opmerkingen. 

 

3. Actielijst. 
- Geen acties in september. 

- Klusdag verzet naar 5 oktober. 

 

4. Ingekomen stukken. 
- Verzoek carnavalsvereniging de Knoeiers om in september 2020 op een zaterdag op het 

veldje tussen hoofdveld en tennis een bierfestival in een tent te houden van 14.00 tot 

22.00u. Vertegenwoordiger zal uitgenodigd worden op/voor de volgende 

bestuursvergadering om  een toelichting te geven. 
- Brief Lotto met vermelding van stopzetting bijdrage aan vereniging. 

 

5. Mededelingen. 

- Geen. 
 

6. Samenwerking Sluis. 

- Geen bijzonderheden aldus Mario en Bart. 

 
7. Pr-zaken. 

- Geen bijzonderheden. Wel attentie voor 27-10: onthulling bord tribune. Marleen zorgt voor 

de hapjes.  

 
8. Jeugdzaken. 

- Bart heeft aan mij een aantal punten doorgegeven. Deze zijn besproken. Er waren geen 

bijzonderheden. Wel over de bestelling van de kleding gehad. Mario heeft dit verder 

toegelicht. 
- Pupil vd week krijgt een vaantje ipv een bal. Besloten is om ieder jaar een andere attentie 

te geven. 

- Mario heeft uitnodiging aan de WZVlaamse verenigingen gestuurd inzake meidenvoetbal. Er 

werd door de meeste verenigingen positief gereageerd. Er is daarom ook een vergadering 
belegd bij AVC op 23 oktober a.s. 

 

9. Financiën. 

- Laurens geeft overzicht.   
 

10. Sponsorcommissie. 

- Mario geeft overzicht.  

- Mario had uitgebreide bedankbrief opgesteld voor sponsoren. Deze is goed bevallen. 
- Cees sponsort a.s. zondag bal voor pupil vd week. Krijgt daarom een bordje in de kantine 

op postzegelformaat  

 

11. Evenementen. 
- Carnavalsvereniging heeft op de vergadering uitleg gegeven over het weekend van 9/10/11 

november. Mogelijk worden de thuiswedstrijden van 1e en 2e alsnog verzet. 

 

12. Vrijwilligersbeleid.  
- We zoeken nog steeds vrijwilligers, vooral voor de maandagmorgen.  

 

13. Technische commissie. 

- Tav 2e: Bond had beslist om in de klasse van het 2e ploegen 3 x ipv 2 x tegen elkaar te 
laten spelen. Na brief aan de KNVB van alle verenigingen is dit teruggedraaid. Blijft nu 

gewoon net als anders: 2 x tegen elkaar spelen. 



 

14. Te bestellen materialen 

- Geen. 
 

15. Onderhoudszaken. 

- Lichten hoofdveld branden niet allemaal. Piet B. belt Ostendorp. 

- Netten van doeltjes bijhouden aub. 
- Verf kleedkamer 5 komt los. Doorgeven aan G. Modde. 

 

16. Rondvraag 

Marleen: 
- Hoe zit het met de KvK? Marleen en Patricia gaan dit afhandelen. 

- Aanspreekpunt Niek v. Sprundel. Wat doet hij? Uitgelegd. 

 

Jeffrey: 
- Op vraag inzake AED: Mario geeft andere suggestie ( via Rode Kruis ). Jeffrey pakt dit 

verder op. 

 

Afgesproken acties: 
- Mario: neemt punt “ datum plannen voor loterij AVC in mei “ mee naar de eerstvolgende 

jeugdvergadering. 

- Aan Robbie Goossen wordt door RB een mailtje gestuurd inzake het carnavalsweekend op 

9/10-/11 november met het verzoek de jeugdtrainers hierover in te lichten middels de 
trainersgroepapp. 

  

- Volgende vergadering: woensdag 30 oktober 2019 om 19.30u. 

 

 


