Verslag bestuursvergadering 30 oktober 2019.
Aanwezig: L. Cuelenaere, R. Buzeijn, C. Boeije, P. Brakman, M. Corthals, P. de Vrieze, J. M.
Steutel-de Rijcke.
1. Opening.
Vz opent de vergadering.
2. Verslag bestuursvergadering 25 september 2019.
Netten kleine doeltjes zijn nagekeken en worden eventueel besteld.
Er is wat irritatie mbt het afsluiten van het complex na trainingen. Streven blijft om dit toch
te doen.
In de winterse periode hoeven fietsen niet gestald te worden bij de tennis maar kunnen
ook, mits geordend, gestald worden naast/bij de kantine.
3. Actielijst.
Contributie: nota’s zijn verstuurd.
4. Ingekomen stukken.
Verslag bijeenkomst meidenvoetbal. Mario geeft toelichting.
Verslag stichting Elan: knelpunt: uitgaven uusje van Flip zijn veel hoger dan de inkomsten.
Er wordt gezocht naar andere inkomstenbronnen.
Verslag laatstgehouden jeugdvergadering. Mario licht een aantal zaken toe.
5. Mededelingen.
Marleen geeft aan dat de naam van Jeroen Boeije als consul doorgegeven is aan de KNVB.
Stand van zaken toiletten kantine. Stichting kantine en zwembad zijn hierin
gesprekspartners. Wordt vervolgd.
Cees geeft aan dat hij samen met Niek van Sprundel bezig is om deelname aan het
befaamde tournooi te Balagny nieuw leven in te blazen.
Er komt een aparte rubriek kledinglijn op de site.
Marleen is bezig om de gegevens van het bestuur bij de K. van K. te updaten.
6. Samenwerking Sluis.
Geen bijzonderheden.
7. Pr-zaken.
Geen bijzonderheden.
8. Jeugdzaken.
Geen bijzonderheden.
9. Financiën.
Ronald Q. heeft overzicht toegestuurd. Aandachtspunten: overschrijding kledinguitgaven
en waskosten. Laurens geeft verdere toelichting.
- er wordt gesproken over ( nieuwe ) manier van vergoeding 1 e.
10. Sponsorcommissie.
Mario geeft overzicht.
Levering kleding verloopt moeizaam.
11. Evenementen.
Carnavalsvereniging heeft draaiboek gestuurd over het weekend van 9/10/11 november.
12. Vrijwilligersbeleid.
We zoeken nog steeds vrijwilligers, vooral voor de maandagmorgen.
13. Technische commissie.
Gesprek met trainer gehad.
14. Te bestellen materialen
Geen.

15. Onderhoudszaken.
Lampen hoofdveld. Piet belt met BOSS en Mario belt met Frans Reyniers.
Er wordt nog eens kritisch gekeken naar een goedkopere oplossing aangaande het hekwerk
aan de zijde van het Spindlerpad. Mario en Cees bekijken dit.
16. Rondvraag
Er werden geen vragen gesteld, alleen werden hier mededelingen gegeven. Die staan onder
bovenvermelde rubriek.
-

Volgende vergadering: woensdag 27november 2019 om 19.30u.

