Verslag bestuursvergadering 4 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 31 juli 2019.
Kledinglijst site wordt aangepast.
Samengestelde teams komen ook op de site van AVC.
3. Actielijst.
Attentie vrijwilligers: Cees heeft dit geregeld.
Mosselavond: 2 november ( onder voorbehoud na regelen Laurens ). Dan z.s.m. doorgeven
aan Marleen/Patricia voor uitnodiging.
Klusdag 28-9: Voorzitter stelt lijst op met taken. Aanvang: 8.30u.
Algemene ledenvergadering 27-9. Uitnodiging staat op site.
4. Ingekomen stukken.
Folder AVG doorgegeven aan Marleen.
Mailtje Ronald Q inzake verzekering lichtmasten. Akoord met zijn voorstel c.q. voorstel
Rabout en Partners.
Mail Ronald Q inzake KvK: Ronald B. zoekt e.e.a. uit.
5. Mededelingen.
Geen.
6. Samenwerking Sluis.
Geen bijzonderheden aldus Mario.
7. Pr-zaken.
Zondag 27-10 wordt plaquette voor tribune onthuld in het bijzijn van familie van Dongen,
burgemeester en anderen. Aanvang 13.45. Marleen zorgt voor de hapjes.
8. Jeugdzaken.
Geen bijzonderheden.
9. Financiën.
Dankzij Mario is er een uitstekende deal gemaakt inzake de busreizen van het 1e mbt de
uitwedstrijden naar Brabant. Iedere uitwedstrijd gaat men met de bus.
10. Sponsorcommissie.
Mario geeft overzicht. MO12 en JO 13 zijn geregeld. Alleen nog JO 15.
Mario heeft uitgebreide bedankbrief opgesteld voor sponsoren en club van 50. Gaat mee
met de attenties kerst.
Extra bordje ophangen bij de ballensponsors: belangstellenden kunnen ook bal sponseren
voor andere elftallen
11. Evenementen.
Geregeld.
12. Vrijwilligersbeleid.
Geregeld.
13. Technische commissie.
Zoektocht naar assistent trainer 1e loopt.
14. Te bestellen materialen
Geen.
Ballen 1e en trainingsballen keepers: is niet duidelijk. Laurens/Cees/Ronald B. gaan dit
uitzoeken.

15. Onderhoudszaken.
Hek Spindlerpad: wordt vervolgd. Misschien via bepaalde verzekering nog geld te
ontvangen?
Snoeiwerk rond hekwerk hoofdveld en 2e veld laat zeer te wensen over. Piet B gaat dit
verder onderzoeken en afhandelen.
Omheining achterin 2e veld kapotgereden door Dethon. Piet B. gaat dit via Boss aankaarten
zodat dit bij de gemeente terechtkomt.
Er zijn lampen kapot. Piet B. en Cees B. regelen dit.
Terras aan hoofdveldzijde wordt afgewerkt.
Grote hek richting hoofdveld: staat bijna continue open. Iedereen heeft een sleutel. Er
wordt gezocht naar oplossing MAAR: bedoeling is dat trainers/leiders dit hek niet openen
voor trainingen en/of wedstrijden. Ingang hek naast kleedkamers is ingang voor trainingen
en ingang kassa voor wedstrijden.
16. Rondvraag
Marleen:
Bestuursfuncties: wie is wie en doet wat? Mario heeft al eens een professionele opzet
gemaakt die hij nu iets zal vereenvoudigen. Als dat rond is komt dit op de site.
Mailtjes die Piet B. krijgt van de KNVB. Blijft na discussie zoals het nu is.
Clubsupport Rabo: start 27-9.
Hoe zit het met de verlichting van de tennis? Komt naar AVC en zal in de garage gelegd
worden.
Verslagen bestuursvergadering: moeten we die op de site laten staan? Na discussie: ja.
Jeffrey:
Op vraag inzake AED: wordt vervolgd. Wellicht in januari cursussen voor een aantal
groepen met een beperkt aantal deelnemers per sessie.
Laurens:
Hoe zit het met de Groene clubactie: voorzitter gaat naar de bijeenkomst in
Wolphaartsdijk.
Cees:
Aan het hek bij de slagboom hangt een bordje met het verzoek om fietsen te plaatsen in de
fietsenstalling voor de slagboom. Toch worden fietsen geplaatst rond de kantine. Er zal
nog een duidelijker bord komen met het verzoek de fiets te stallen in de stalling voor de
slagboom. Jeugd- en seniorentrainers, bestuursleden en anderen: graag de leden nog eens
instrueren waar men de fiets moet plaatsen.
-

Volgende vergadering: woensdag 25 september 2019 om 19.30u.

