Van de bestuurstafel 25-4-2019
Financieel
In totaal hebben zich 25 sponsoren oud papier aangemeld.
Voor de begroting van komend seizoen is uitvraag gedaan aan jeugdbestuur, activiteitencommissie, sponsorcommissie en materiaalcommissie om opgave te doen voor 18 mei.
Einde mei wordt de begroting vastgesteld in het bestuur zodat hij kan worden aangeboden op
de komende ALV.
ALV
De komende ALV is gepland op 23 augustus. Hiermee wordt een verzoek op vorige ALV
ingewilligd om deze vergadering eerder in het seizoen te beleggen.
Kantinezaken.
Het wordt een steeds groter probleem om mensen te werven die bardienst willen draaien.
De last wordt nu op te weinig schouders gedragen, waardoor de druk op een aantal
vrijwilligers te groot wordt. Het bestuur heeft besloten om, waar dat vanwege onderbezetting
noodzakelijk is, de keuken als eerste te sluiten. Geen populaire maatregel, maar het kan niet
anders.
Voordat het zo ver is roept het bestuur leden op om mee te denken in het werven van
barmedewerkers. Kandidaten of contactgegevens van mensen die we kunnen benaderen zijn
welkom en kunnen worden gemeld bij Arno van Hal.
Wat te doen als er bij een wedstrijd bijzonderheden zijn opgetreden.
In een gesprek met een aantal jeugdbegeleiders kwam dit onderwerp naar voren. Het leek een
goed idee om “de zaterdagdienst” bij te laten praten door een ervaren wedstrijdsecretaris.
Hans Baremans neemt dit op zich, waarvoor dank.
Jeugdtrainers standaardteams 2019-2020.
Een voorstel van de TC is besproken en getoetst aan de beleidsuitgangspunten van de
vereniging. Maandag 6 mei wordt hierover gesproken met de TC en wordt de insteek voor het
nieuwe seizoen vastgesteld.
Paul Eland wordt de nieuwe verzorger bij Virtus.
Welkom Paul! Binnenkort wordt het contract ondertekend.
Moerdijk Challengerun.
Er zijn wat misverstanden gerezen over openstelling complex en clubhuis versus het inzetten
van een commerciële uitbater door de Challengerun organisatie. Binnenkort vindt hier een
afstemmingsgesprek over plaats.

Hans Dietvorst
Bestuurslid algemene zaken.

