
 

Verslag bestuursvergadering 4 december 2019. 
 

Aanwezig: B. vd Wijnckel, L. Cuelenaere, R. Buzeijn, C. Boeije, P. Brakman, M. Corthals, P. de 

Vrieze, J. M. Steutel-de Rijcke, J. Gydé. 
 

1. Opening. 

- Vz opent de vergadering. 

 
2. Verslag bestuursvergadering 30 oktober 2019. 

- Geen opmerkingen. 

 

3. Actielijst. 
- Eilandregeling: KNVB houdt dit zelf bij. 

- Nieuwjaarsreceptie 19-1. Marleen verzorgt de brieven voor de sponsors. Cees verzorgt de 

attenties. Mario stelt voor brief donateurs. R.Q inlichten. 

- Eind december gesprek trainer. 
 

4. Ingekomen stukken. 

- Geen. 

 
5. Mededelingen. 

- Geen. 

 

6. Samenwerking Sluis. 
- Verloopt wat stroef. Mario geeft weergave van verenigingen die mee willen doen met het 

meidenvoetbal W ZWS Vl. Alleen Sluis weigert. 

 

7. Pr-zaken. 
- Geen bijzonderheden.   

 

8. Jeugdzaken. 

- Bart had vraag omtrent vergoeding per jeugdlid. Reden: Sluis betaalt meer. We blijven bij 
de huidige vergoeding. 

 

9. Financiën. 

- Laurens geeft overzicht vanuit de weergave van R. Quataert. 
- Laurens en Ronald B hebben voorstel ingediend voor vergoeding 1e elftal. We besparen 

hiermee enkele duizenden euro’s. Voorstel aangenomen en zal worden meegedeeld in de 

spelersraad vh 1e  die dat verder binnen de selectie zal brengen. 

 
10. Sponsorcommissie. 

- Mario geeft overzicht.  

- Levering kleding verloopt moeizaam.  

 
11. Evenementen. 

- Geen bijzonderheden.  

 

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

 

13. Technische commissie. 

- Niek van S. heeft gesprek gehad met Steven de C. ( gisteren ). Situatie omtrent bemensing 
1e elftal volgend seizoen zorgwekkend. 

- Er raakt veel kleding kwijt bij het 1e. Er zal gekeken worden naar een andere vorm van 

verdelen. R. Buzeijn doet voorstel(len). 

 
14. Te bestellen materialen 

- Piet B. kijkt voor sleutel E. Corthals. 

 

15. Onderhoudszaken. 
- Voorstel Piet B. inzake offerte Ostendorp ( lichten hoofdveld ) akkoord. Na afhandeling: 

schriftelijke bevestiging naar BOSS met daarin de afspraken. M.n. het onderhoud hiervan. 



- Afrastering lange zijde Spindlerpad: Mario heeft afspraken gemaakt met gemeente. 

- Borstels om schoenen schoon te maken. Peter de V. vraagt bij de gemeente. 

- Pupillendoel moet gemaakt worden. R. Buzeijn zal transport verzorgen van en naar P. de 
Zutter. 

- Bord “ Welkom bij AVC Aardenburg “moet opgehangen worden. 

 

16. Rondvraag 
- Marleen: wordt er iets gedaan aan de konijnenplaag op het hoofdveld? Jawel maar 

dierenactivisten zetten telkens de kooi dicht. 

- Laurens: er komen toch redelijk veel verzoeken binnen om in de kantine de mogelijkheid te 

hebben om te pinnen. Verzoek aan de kantinecommissie om uit te zoeken of dit mogelijk 
is. 

- Jeffrey: weinig aanmeldingen AED. Verzoek om via de jeugdvergadering nog eens te peilen 

naar kandidaten. Hij zal ook aan de tennis vragen of er kandidaten zijn. 

- Jeffrey: Is het handig dat bestuur representatieve kleding draagt? Besloten om dat niet te 
doen. 

- Cees: wie is er a.s. zondag bij Graauw: Peter is er, Cees is er en Ronald ook. 

- Cees: Als consul aangeeft niet te trainen op een deel van het veld of ergens anders, 

waarom wordt dit niet opgevolgd? Het kan niet zo zijn dat éénieder zelf gaat beslissen waar 
men traint. Daarom het volgende: Dringend verzoek om deze aanbevelingen van de consul 

op te volgen. 

- Mario: wanneer wordt indeling jeugdteams gemaakt voor het komend voorseizoen? 

 
- Volgende vergadering: woensdag 22 januari 2020 om 19.30u. 

 

 


