Verslag bestuursvergadering 30 mei 2018.
Aanwezig: F. Reijniers, L. Cuelenaere, P. Brakman, R. Buzeijn, M. Corthals. P. de Croock, P.de
Vrieze, B. vd Wijnckel, C. Boeije.
1. Opening.
Frans opent de vergadering.
2. Presentatie Patricia inzake AVG.
Patricia geeft opnieuw een toelichting in het kader van de AVG.
Afspraak:
Privacyverklaring komt op de website te staan.
Er wordt een mail aan de leden gestuurd met een toestemmingsverklaring.
3. Verslag bestuursvergadering 28-3-2018.
Cees zal een lijstje met sponsors buiten Zeeuws-Vlaanderen naar Patricia sturen.
Sponsorpakket is door Mario aangepast.
4. Actielijst.
Vrijwilligersavond in het najaar. Voorstel eind oktober.
5. Ingekomen stukken.
2 notities Bart.
Rekening elektra 21. Wordt naar BOS gestuurd.
6.
-

Mededelingen.
Mario heeft contact gehad met J. van Acker inzake VK Torhout.
Overschrijvingen van Niek, Mart en Zara definitief goedgekeurd.
Frans doet verslag van bijeenkomst BOS.
Verzoek FC Dordrecht om aantal dagdelen te trainen op het schapenveld. Piet vraagt aan
BOS. Daarna overleggen Piet en Peter.

7. Samenwerking Sluis.
Bart geeft toelichting. Er is gepraat over de samenstelling van de trainers, over sponsoring
voor diverse elftallen.
8. Pr-zaken.
Patricia stuurt eind seizoen brief naar sponsors die ver weg zijn.
9. Jeugdzaken.
Bart heeft notitie inzake rookbeleid op zaterdag bij de jeugd toegelicht. Kern van de zaak is
dat er rond het veld en op de tribune niet meer gerookt wordt. Ronald Buzeijn zal bij de
KNVB vragen of er voorlichtingsmateriaal is. Voorstel om een bord te plaatsen maar ook de
peukenbak aan de ingang van de kantine weghalen en ergens anders zetten.
Bart heeft ook een notitie toegelicht omtrent gezonde voeding. In samenspraak met Ronald
Quataert zal hiernaar gekeken worden. Denk aan de vette hap maar ook alles waar veel
suiker inzit: blikjes, allerlei snoep.
10. Financiën.
Laurens geeft overzicht. Geen echte bijzonderheden.
Er is nog een aantal sponsors die achterlopen met betaling.
11. Sponsorcommissie.
Mario geeft actuele informatie. Geen bijzonderheden.
12. Evenementen.
Jeugdkamp is geregeld.
Er wordt nog gediscussieerd over kosten AVC/Sluis bij diverse gelegenheden:
jeugdkamp,T-tag enz. Voorstel: geen kosten aan elkaar doorberekenen maar wel een
overzicht maken zodat e.e.a. transparant is.
13. Vrijwilligersbeleid.
Geen bijzonderheden.

14. Technische commissie.
Cees geeft een toelichting.
Probleem: leider 2e.
15. Onderhoudszaken.
Voorstel doedag was 23-6. Wordt verschoven ivm plaatsen doelen.
Piet en Peter hebben contact gehad met de gemeente over het snoeien aan het
Spindlerpad.
Piet heeft contact gehad met de gemeente over de zitjes op de tribune.
Peter heeft contact gehad met de gemeente over de afrastering 2e veld. Er ligt een offerte.
Diverse putjes zijn verstopt.
16. Jubileum 2018.
Tournooi 5 tegen 5: 8 ploegen hebben zich ingeschreven.
17. Rondvraag.
Mario vraagt aan Piet of deze al een mail gestuurd heeft naar Johnny.
Cees: vraagt om hulp van meerdere mensen bij verkoop lootjes kantine, bij het
wegbrengen van kerstattenties.
EHBO-koffer kantine: Eerst zal aan de ETOS gevraagd worden of zij hier iets in kunnen
betekenen. Als dat niet lukt dan zal Frans het via Richard vragen.

Volgende vergadering woensdag 27 juni 2018 om 19.30u.

Denk aan de loten inleveren aub!!!!

