
 

 
 
 

 Van de bestuurstafel – FS Bestuursvergadering – Maandag 09 mei 2022 
 
Opening vergadering 19.36 uur  
 

1. Opening en mededelingen  
ALV wordt gehouden op maandag 27 juni 2022 

2. Verslag vorige vergadering d.d. 14 maart jl. 
Hierop vind een aanvulling plaats en zij worden goed gekeurd 

3. Update afdelingen 
Technische Staf (AS) 

- Bezig met laatste posities in staf voor seizoen 2022-2023 
- Stand van zaken teams in de competitie 
- Dinsdag 10/05 drukke avonden met wedstrijden 
- Gesprekken met HJO 

Jeugdzaken (EvP) 
- Bezig voorbereidingen elftallen komend seizoen 
- Druk bezig met toernooien mei / juni 
- Aandacht voor jeugdtrainer(s) 

Financiën (JV) 
- Beperkte update i.v.m. vakantie 
- Actie op openstaande facturen en check voetbaldagen  

Sponsoring (WB) 
-  Beperkte update – wacht nog op offerte armaturen 

Complex relateerde zaken (MvdH) 
- Gesprekken met S&W m.b.t. contract 
- Stand van Zaken nieuwbouw 

Clubhuis / Algemene Zaken (MO) 
- KNVB call – impressiesessie 13 en 20 juni 
-  Input gedragscommissie  
- Beknopte update situatie keuken 
- Vrijwilligersavond – vrijdag 20 mei 
- Familiedag – zaterdag 25 juni  

Secretariaat / Ingekomen post (WW): 
- Post:  

15/04 KNVB   Bestuurs-coaching aanbod – met plezier en effectief samen 
werken 

  20/04 Verenigingsmanagers Voorstel datum plannen voor inleveren sleutels aan het  
Einde van het seizoen > EvP pakt dit op 

  21/04 Melanie   Voorzetje draaiboek Forum Sport dag 
  25/04 Jeugd VUC  Wanvertoning FS JO10-02 > EvP mee bezig 
  28/04 Erik   Voorstel pupillengoal – ter goedkeuring > Jeroen pakt het  

op 
  02/05  Verenigingsmanagers Check status gevonden factuur van Sportfondsen (was ge 

richt aan Martijn) – Jeroen pakt het op 
  02/05 Mark   Update stand van Zaken keuken 
  02/05 Trudy   Reactie afspraken keuken 
  03/05 Melanie   Prijsindicatie tapautomatisering 
  04/05 KNVB – Jozef  Inspiratiesessie "meer energie en dynamiek in jouw be 

stuur" > 13.06 bij Kickers’69 of 20.06 bij BSC’68 
- Afstemming vergaderdata juni 
 Reguliere vergadering  > dinsdag 14 juni (andere locatie) 
 ALV juni   > maandag 27 juni  
 
 
 
 



   

 
4. Rondvraag 

MO: Update teamtakers; deelnemers die nu vaker niet geweest zijn. 
 EvP gaat schakelen met betreffende personen 

 WW: Hoe nu verder met punten uit ‘informeel’ overleg? 
  Actiepunten voor na de zomerstop - agenderen 
 WW: Teamtaken: vragen vanuit ouders > teamtaken bar/kantine en nu moeten kinderen ook nog  

fluiten op de toernooien?  
EvP geeft aan dat dit standaard is, wel wordt er rekening gehouden met de leeftijden dus  
de jongste kinderen die fluiten, fluiten ook de jongste teams, zodat de leeftijdsverschillen  
maximaal zijn 

WW: Vragen over overschrijfdatum KNVB en bekendmaking (selectie)-teams, waarom indeling  
bekend na de overschrijvingsdatum? 

  EvP en AS geven aan dat het heel veel werk met zich mee brengt. 
  Opzeggen is 1 juni en overschrijven is 15 juni, het is niet sneller te doen om het  

zorgvuldig te doen en ook iedereen een kans te geven 
 

 
Vergadering wordt gesloten om 22.18 uur. 
 
 
Volgende bestuursvergadering staat gepland: dinsdag 14 juni 2022 


