
 

Verslag bestuursvergadering 24 juni 2020. 
 

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

 
1. Opening. 

- Vz opent de vergadering. 

 

2. Verslag vorige bestuursvergadering. 
- Geen opmerkingen. 

 

3. Actielijst. 

- Geen opmerkingen. 
 

4. Ingekomen stukken. 

- Geen. 

 
5. Mededelingen. 

- Notitie inzake de gevolgen van Covid 19 op vraag van de gemeente, welke iedereen 

ontvangen heeft, doorgestuurd naar Willy Schram. 

- Laurens: KvK is nagenoeg geregeld. 
 

6. Samenwerking Sluis. 

- Jeugdteams combinatie zijn samengesteld. 

 
7. Pr-zaken. 

- Geen bijzonderheden.   

 

8. Jeugzaken. 
- Jeugdteams AVC zonder Sluis zijn samengesteld. 

 

9. Financiën. 

- Laurens geeft overzicht. Vanwege een fout van de secretaris heeft RQ de agenda niet 
ontvangen zodat hij ook niet een concreet overzicht kon geven. Excuses van mijn kant.  

 

10. Sponsorcommissie 

-  Ivm de coronacrisis vraagt Mario C. om de nota’s voor de sponsors, die nu moeten 
betalen, een paar weken later te versturen. Indien niet duidelijk neemt Mario contact op 

met Ronald Q. voor de komende weken/maanden. 

- Nieuwe sponsor kleding samen met Sluis is besproken. 

- J. van Acker heeft 220 badges aangeschaft. Vraagt om betaling hiervan. Besloten wordt: 
fifty/fifty. Mario regelt dit verder. 

- Regiobank heeft bankje geschonken. Zal geplaatst worden op het terras bij het loket. 

 

11. Evenementen. 
- Geen bijzonderheden.  

 

12. Vrijwilligersbeleid.  

- Gezocht: kalker: eens per week kalken + schoonmaken. Zeer goede vergoeding. 
Aanmelden via facebook AVC of via de site.  

 

13. Technische commissie. 

- Notitie 1e elftal reserve klasse besproken. Iedereen accoord. 
 

14. Te bestellen materialen 

- Geen bijzonderheden. 

 
15. Onderhoudszaken. 

- Wateren is even gestopt gezien de weersverwachting en de hoeveelheid water wat er 

gevallen is. 

- Schrobputjes zijn vervangen. 
- Kleedkamers moeten grondig schoongemaakt worden. Wie gaat dat doen? 



- Tegels pannaveldje moeten vervangen worden.  Wordt binnen stichting Elan besproken. 

Mario C. wil deze wel vervangen tegen een prijs. 

 
16. Rondvaag. 

- P. Brakman: Jaarprogramma Dethon is bekend. Volgens dit programma moet Dethon veel 

minder doen voor AVC. Dat kost ons dus minder geld. Vraag van Piet: wie controleert wie 

wat doet? Piet gaat mail sturen naar Dethon met de vraag wat  ze gaan doen en wanneer. 
Kopie naar J. Klaassen en J. vd Zee. 

- Combinatie met deze vraag: vanwege het maaien van Dethon worden de mollenklemmen 

weggemaaid. Ook dit is een aandachtspunt. 

 
- Volgende vergadering: woensdag 29 juli 2020 om 19.30u. 

 

 


