Publieksvriendelijke Notulen , 9 april 2018 om 20.00 uur, complex Rossum
Aanwezig: Antwan, Roy, Kees, Chris Jan, Michel, Corrine, Coen, Anton, Gerard

Opening,
Vaststellen vorig verslag,
-

Geen opmerkingen

Nieuw complex,
•

Wederom een nieuwe begroting en financieringsplan (t.b.v. het nieuw te realiseren clubgebouw)
neergelegd bij de gemeente. Op basis hiervan hebben we een ‘veilige’ inschatting gemaakt
m.b.t. de haalbaarheid van het financieringsplan.

Jeugd,
•
•
•
•

Opmerking over het ontbreken van lijnen op de velden in Hurwenen – Staan er inmiddels op.
Doeltjes van de jeugd zijn kapot.
o Vraag: Kunnen we alvast nieuwe doeltjes bestellen?
Trainer MO-15 stopt. Zoeken nieuwe trainer.
Trainers JO-15 stoppen. Zoeken nieuwe trainer.

Financieel,
•

•

CJ wijst op het belang van het behouden van voldoende liquiditeit.
o Bedragen die we al hebben moeten financieren m.b.t. de realisatie van het nieuwe
clubgebouw hebben een impact op de liquiditeit.
o Door het slechte weer zijn er beduidend minder wedstrijden gespeeld waardoor we
minder kantine inkomsten hebben weten te genereren.
Kunnen we kijken naar mogelijkheden voor subsidie op energie? Voorheen konden we hier
gebruik van maken.

Commissies,
Technische commissie
•

•
•

Gerard stelt voor de nieuwe wedstrijdballen in het oude ballenhok in Rossum te
bewaren i.p.v. in de bestuurskamer.
o Idee: Elftallen zelf verantwoordelijk maken voor de wedstrijdballen.
Begonnen met inventariseren van seniorenspelers voor komend seizoen. Uitslag volgt.
Bekijken van de optie om van ieder senioren elftal één persoon af te vaardigen in de
Technische Commissie. Anton zal dit eerst bespreken met de leiders van de elftallen.

Wedstrijdsecretaris
•

Veel wedstrijden door de weeks inhalen.
o Wedstrijden zoveel mogelijk in Hurwenen i.v.m. verlichting.

Sponsor commissie
•
•

Oriënterende gesprekken met sponsoren voor nieuwe tenues van het 1e elftal.
Vraag: Wat is de status van de Grote Verloting?

Kantine / bardienst
•
•

Nog altijd geen een barbeheerder op de dinsdagavond voor de kantine in Rossum.
Starten met andere prijzen in de kantine op doordeweeks avonden.
o Bier en frisdrank kost €1,50
o Belangrijk te melden dat dit is tot het einde van huidig seizoen.
o Michel communiceert dit bericht in de leidersapp

Activiteiten commissie
•
•
•
•

Er is besloten dat munten niet te retourneren zijn in de feestweek.
Gerard onderzoekt wat er mogelijk is voor het sponsoren (of levering tegen geringe
kosten) van afzuigkappen voor de frituurhoek.
CJ is beschikbaar voor het afsluiten op beiden zaterdagen (i.v.m. financiën)
o Voorstel: Twee bestuursleden aanwezig. Roy zal ook aanwezig zijn.
Gerard zorgt dat er een nieuw muntenhok wordt gemaakt.

Communicatie commissie
•

Er wordt gewerkt aan compliance met de richtlijnen van de nieuwe privacywetgeving
(AVG / GDPR).
o Roy heeft Kiki van den Bergh gevraagd dit samen met hem op te pakken.

Rondvraag,
•
•

•
•

Gerard onderneemt stappen om de verlichting op beide complexen uiterlijk volgende week te
repareren. Dit i.v.m. de komende avondwedstrijden.
Kees vraagt om de status van document: Concept Functieomschrijvingen en Beleidsregels wat
door Anton is gemaakt
o Opmerking: Voor volgende vergadering wenst Anton feedback te ontvangen van alle
bestuursleden.
Michel vraag om toegang tot de mailbox van info@hrc14.nl i.v.m. zijn taken als
wedstrijdsecretaris.
Michel vraagt of het mailadres van de secretaris in sportlink aangepast kan worden.

Actielijst
nr.

Aktie

door

Inventariseren benodigde spullen 1e
Gerard/Marco

Gerard

VE vragen voor het organiseren van
een BBQ tijdens de thuiswedstrijd
van het 1e teken RKVSC of JvA.

Anton

Feedback leveren op ‘Concept
Functiebeschrijvingen en
Beleidsregels’

Allen

gereed

7. Volgende vergadering
Volgende vergadering is op maandag 14 mei 2018 om 19:45 in Rossum.

14 mei 2018

