Verslag bestuursvergadering 28 maart 2018.
Aanwezig: F. Reijniers, E. de Rijcke, L. Cuelenaere, P. Brakman, C. Boeije, R. Buzeijn, B. vd
Wijnckel, M. Corthals.
1. Opening.
Frans opent de vergadering.
2. Verslag bestuursvergadering 28-2-2018.
Website zou nu gereed zijn. Attentie voor bestellingen nieuw seizoen: Laurens moet als
contactpersoon op de site vermeld worden.
3. Actielijst.
Loterij mei: Cees vraagt aan Ronald Beun of deze de loterij weer wil regelen.
4. Ingekomen stukken.
Geen.
5. Mededelingen.
Frans is naar vergadering BOSS geweest. Er zal meer controle uitgevoerd worden op de
werkzaamheden aan de velden. Ook deelt hij mee dat Maes werkzaamheden blijft
uitvoeren.
6. Samenwerking Sluis.
Mario probeert wat zaken op de rit te krijgen maar dat gaat niet van een leien dakje.
7. Pr-zaken.
Parficia stuurt eind seizoen brief naar sponsors.
8. Jeugdzaken.
Verzoek Bart: verslag jeugdcommissie doorsturen naar bestuur.
9.
-

Financiën.
Laurens geeft overzicht.
Er is nog een aantal leden, donateurs en sponsors welke contributie moeten betalen.
Er is een aantal rekeningen betreffende de kalkwagen binnengekomen. Onterecht. Laurens
gaat dit na.

10. Sponsorcommissie.
Verzoek Mario aan Piet: als er bord geleverd wordt, even laten weten aan Mario.
Er is een nieuw contract met J. van Acker.
11. Evenementen.
Vrijwilligersavond: voorstel is om iets in de kantine te doen. Eric regelt.
12. Vrijwilligersbeleid.
Geen bijzonderheden.
13. Technische commissie.
Een aantal zaken moet geregeld worden: leider 2e, gesprek technische commissie, gesprek
spelers 1e, discipline spelers 1e inzake ballen, materiaal enz.
Cees heeft gesproken met een speler voor volgend seizoen. Wordt vervolgd.
14. Onderhoudszaken.
Doelen veld 1 en 2 moeten vervangen worden. Wie regelt?
Slaan put: Cees vraagt dit tijdens de Pasen.
15. Jubileum 2018.
Band en/of DJ wordt geregeld.
16. Rondvraag.
Cees: hout loket wegbrengen ( Piet heeft dit inmiddels gedaan ).
Cees heeft kaart receptie IJzendijke gestuurd.

-

Laurens: AVG. Bart bekijkt dit.
Eric: wijst ( nog eens ) op tekort scheidsrechters.

Volgende vergadering woensdag 25 april 2018 om 19.30u.
Resterende afspraken die nog uitgevoerd moeten worden.
-

Beco benaderen voor doelen achter hoofdveld.
Doelen vervangen.
Vermelding Laurens op de site inzake bestellen kleding.
Overleg technische commissie, spelers 1e.
Leider 2e.
Functie-omschrijving voorzitter.

