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Van de bestuurstafel
45+ toernooi op 15 juni aanstaande.
Het bestuur heeft besloten om dit goede initiatief – onder voorbehoud van beschikbaarheid velden - te
ondersteunen met een geldbedrag van € 300,KNVB bijeenkomst “verbetering competitieaanbod voor zowel categorie A als categorie B”
Op 18 maart aanstaande nemen Hans Baremans, Michel Buurstede en Hans Dietvorst deel; de bijeenkomst
is bij Internos.
Bijeenkomst Gemeente Moerdijk over vrijwilligerszaken.
Op 25 februari aanstaande wordt er door de gemeente een informatie avond gehouden.
Tijdens deze avond zullen er 2 onderwerpen aan de orde komen: Vrijwilligersverzekering en Aanspreekpunt
vrijwilligersorganisaties. Namens het bestuur nemen deel Rien van Venrooij en Hans Dietvorst.
Kantinezaken
Proces boeken eigen gebruik.
Het bestuur heeft geconstateerd dat het aanmaken van boekingsbonnen in ons kassasysteem dient te
worden aangescherpt. Dit naar aanleiding van de verwarring die is ontstaan doordat er op een zondag een
aantal nog liggende “lijstjes eigen gebruik” zijn ingevoerd in ons kassasysteem die leidde tot een bon met
een onwaarschijnlijk aantal consumpties “eigen gebruik” op die dag.
Afgesproken is dat het aanmaken van bonnen alleen kan plaatsvinden nadat toestemming is verleend door
onze kantinebeheerder.
Verkoop bierflesjes stopt per 1 mei.
Zoals in vorige blog is aangekondigd is besloten om per 1 mei aanstaande te stoppen met verkoop van
bierflesjes Heineken en Maes in ons clubhuis. Overwogen wordt om naast tap Heineken ook tap Brand te
gaan verkopen.
Problemen met TV in clubhuis.
De TV werkt sinds de plaatsing van de nieuwe digitenne erg slecht. KPN is erg traag in het afhandelen van
deze klacht en voorlopig worden noodmaatregelen getroffen.
Overleg met commissies.
De commissiebijeenkomst is nu definitief gepland op 29 maart 2019 van 20.30 uur tot 22.00 uur.
Doel hiervan is de kernvraag: hoe kan het bestuur de commissies beter faciliteren en wat is voor het bestuur
nodig om dat ook te kunnen?
Namens bestuur nemen Rien van Venrooij en Hans Dietvorst deel en de onderstaande commissieleden
krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.
Activiteitencommissie :
Eric de Waard, Hans Vonk
Jeugdcommissie
:
Leo Dietvorst, Cor Molenkamp, Pim Nelemans, Ron van Beers
Club van 50
:
Jos Verheijen, Henk Sweere
Sponsorcommissie
:
Ruud Quispel
Wedstrijdsecretarissen :
Hans Baremans Michel van Buuren)
Barcommissie
:
Max van de Kloot, Corrie van Venrooij
Administratief Clubke :
Marian Cullens, Wendy van der Luijtgaarden

Overleg met initiatiefnemers “klankbordgroep bestuur”.
Het bestuur hecht aan de kwaliteit van de uitkomsten van dit overleg en heeft besloten zich ook zélf goed
voor te bereiden op deze bijeenkomst. Deze bijeenkomst willen we start nieuw seizoen beleggen.
Beschikbaarheid accommodatie voor internationaal toernooi Seolto.
Onder voorbehoud van beschikbaarheid velden en kleedkamers heeft het bestuur besloten om onze
accommodatie op 6-7-8 september ter beschikking te stellen voor Seolto. Virtus zal ook dit jaar weer
meedoen met dit toernooi.
Onderhoud accommodatie.
Bij keuring van AED, noodverlichting en brandblussers zijn bevindingen gedaan waar actie op noodzakelijk is.
Actie wordt opgepakt door Jan Luc Matthee.
Kledingverstrekking coachjassen.
Naar aanleiding van een vraag van de technische commissie is gebleken dat de verantwoordelijkheid van
kledingverstrekking en inname bij de seniorenafdeling niet goed is geregeld.
Binnen het bestuur is afgesproken dat Dianne dit op gaat pakken (toekenning, ondertekend uitgifte
document net als bij de jeugdafdeling, communicatie met Ruud Quispel) .
Ook voor lopende zaken is Dianne aanspreekpunt.
Sponsorzaken oud papier.
Komende week gaan de brieven uit naar de ruim 30 bedrijven waar we wél oud papier ophalen maar de
bedrijven nog geen sponsor zijn van onze vereniging. De bedrijven worden nadat ze de brief hebben
ontvangen nagebeld om hun reactie te vernemen.
Financieel.
Geen bijzonderheden anders dan dat we – geconsolideerd – op schema van begroting uitkomen.

Vooruitblik bestuurlijke onderwerpen.
1. Taakverdeling bestuur.
2. Aanvraag kantineforfait bij de belastingdienst
3. Consumptiebeleid vrijwilligers en eventueel werken met clubcards per commissie.
4. Werving jeugdleden in vooral de jongere leeftijdscategorieën volgend seizoen.
5. Herinrichting beeldschermen en automatisering in kantine en bestuurskamer.
Hans Dietvorst
Bestuurslid algemene zaken.

