
 

 
 
 

Van de bestuurstafel – FS Bestuursvergadering – Maandag 06 december 2021 
 
Opening vergadering 19.35 uur – Richard is verlaat 
 

1. Opening en mededelingen  
2. Verslag vorige vergadering d.d. 08 november jl. 
3. Lopende zaken 

-Periodieke update: Raad van Advies (MvdH) 
-Stand van Zaken nieuwbouw (MvdH) -  Gesprek met de Gemeente heeft plaats gevonden,  
  volgende stap begin 2022 is een gesprek met de wethouder 
-Vrijwilligersplan (MO) – Uitgewerkt met elkaar en recent afgerond, presentatie in ALV 
-Voorbereiden ALV (MvdH & WW) – WW deelt stukken met leden die aangemeld zijn vanaf   
  07 dec. en de presentatie wordt deze week afgerond 

4. Update afdelingen  
Technische Staf (AS) 

- Mid december wordt besluit genomen i.v.m. trainingskamp 07-09 januari 2022 
Jeugdzaken (EvP) 

- 3 nieuwe jeugdteams starten na de winterstop 
- Voorstel uitgewerkt voor trainingen komende 2 weken 

 Clubhuis / Algemene Zaken (MO) 
- Vernieuwen koelcel/vriezer > morgen bezoek gepland 
- Er wordt gewerkt aan nieuw teamtaken rooster voor jan – jun 2022 

Financiën (RC/JV) 
- Steunmaatregelen 
- Administratie: Dalton indexeren, Voorstel Egt Nederlands en belastingaangifte Stichting 

Sponsoring (WB) 
-  Sinterklaasfeest – was een succes! Dank aan Wendy, Marjolein en het team. 
- Mutaties commissie Eretekenen 

 Complex relateerde zaken (MvdH) 
- Nieuwjaarsreceptie – afhankelijk van corona-maatregelen 
- Vernieuwing veld 3 is vandaag gestart 
- Plannen kleine bar / biljart 

Secretariaat / Ingekomen post (WW): 
- Vergaderdata 2022  
- Post: 

 12/11  Mail KNVB > keuring kunstgrasveld 3 
 12/11  Mail Raymond Koper > Rol Meiden-Co 
 22/11  Mail Egt Nederlands > locatie huren 
 22/11  Mail Bestuur DWO > onrust bij wedstrijd 
 23/11  Mail Hans Slootmaker > stopt als wedstrijdsec. selectie 
 26/11  Mail Joost de Bock > Keuring (gras)-velden  
 28/11  Mail Theo v/d Walt > Drukte op complex 27/11 
 02/12  Mail Jozef (KNVB) > Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 03/12  Mail Cor Ardon > Aanmelding Clubs van de week 
 06/12  Mail Hans Meijer > openstaande vragen 

5. Rondvraag 
MO: Belavond i.v.m. vrijwilligers commissiekamer  
RC: Aanvulling op actiepunt van AS – passen bestuur 
WB: Invulling aanstaande zaterdag 
 

Vergadering wordt gesloten om 21.28 uur. 
 
Volgende bestuursvergadering staat gepland: maandag 10 januari 2022. 


