
 

 
 
 

Van de bestuurstafel – FS Bestuursvergadering – Maandag 10 januari 2022 
 
Opening vergadering 19.32 uur  
 

1. Opening en mededelingen  
2. Verslag vorige vergadering d.d. 06 december jl. 
3. Verslag ALV d.d. 13 december jl. 
4. Lopende zaken 

-Periodieke update: Raad van Advies (MvdH) 
-Stand van Zaken nieuwbouw (MvdH) 

5. Update afdelingen 
Technische Staf (AS) 

- Rustig momenteel, momenteel gesprekken trainers voor seizoen 2022-2023 
Jeugdzaken (EvP) 

- Rustig momenteel 
- Trainingsschema conform huidige maatregelen weer gemaakt 
- Na de winterstop starten 3 nieuwe jeugdteams 

 Clubhuis / Algemene Zaken (MO) 
- Teamtakenrooster Q1 weer gemaakt en gepubliceerd, diverse vragen ontvangen 
- Teamtakenrooster Q2 zal in eerste helft maart gepubliceerd worden 
- Nieuwe vrijwilligersplan is voorbereid, volgende stap is plan van aanpak maken voor 
implementatie wat in Q2 zal moeten starten 

Financiën (JV) 
- Toelichting op huidige Stand van Zaken 

Sponsoring (WB) 
-  Contact met leverancier nw lampen  
- Update Vriescel 
- Mogelijkheden nagaan investeren zonnepanelen 

 Complex relateerde zaken (MvdH) 
- Nieuwjaarsreceptie – geannuleerd 
- Vernieuwing veld 3 loopt – wordt naar verwachting 14/01 afgerond 

Secretariaat / Ingekomen post (WW): 
- Vergaderdata 2022  
- KvK bijgewerkt voor Penningmeester 
- Afspraken ingekomen (fysieke) post 
- Post: 

 22/12  Mail Frans > Foto bestuurskamer 
 30/12  Mail Joost de Bock > Schema zat 08/01 
 05/01  Mail Verenigingsmanagers > Offerte nieuw doel 
 08/01  Mail Anneke > Informeren ledenadministratie 
 10/01  Mail Verenigingsmanager > Massagetafel Aad 
 10/01  Mail Sport & Welzijn > Nieuwsbrief  

6. Rondvraag 
JV: Wanneer zijn de prijsverhogingen een feit? 

 MO geeft aan dit te realiseren als we weer open mogen 
WB: Vragen van leden i.v.m. tegemoetkoming senioren 

 Pakken JV en WB op en zullen reageren of wanneer nodig gesprek aangaan 
WW: Aanwezigheid medewerkers / vrijwilligers winterstop (kerstvakantie) 

 MvdH - Moeten we helderheid over hebben 
 

Vergadering wordt gesloten om 22.03 uur. 
 
Volgende bestuursvergadering staat gepland: maandag 14 februari 2022. 


