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Notulen
Opening, vaststellen agenda en notulen
De vergadering wordt om 20:15 geopend. De agenda wordt goedgekeurd en de notulen van 18 januari
2022 worden goedgekeurd.
Bestuurlijk/Algemeen
Vervanging Marcel
Wordt besproken onder het punt facilitair.
Financieel
Er zijn geen punten ingebracht maar Mark geeft aan dat er recentelijk verschillende aanmaningen zijn
binnengekomen. Mark communiceert dat er maandelijks Eur300 wordt afgeschreven voor betaling van Tim
en geeft aan dat het van belang is dat training door gaat, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij weinig
aanwezigen kan de rugby training worden vervangen door een conditie training. Lars zal contact hierover
opnemen met Tim.
Mark brengt de stijgende gas prijzen ter sprake en vraagt wat dat betekent voor het voorschot. Lars heeft
voor 3 jaar vastgezet waarvan er al 2 jaar zijn verstreken. Hij geeft aan dat we moeten zien wat er gebeurd
omdat we er geen invloed op hebben.
Lars bespreekt de sponsor contracten en dat de rekeningen daarvoor verstuurd kunnen worden. Lars heeft
een afspraak met La Moustache.
Er is een compressor aangekocht en die staat in het ballenhok. Mark stelt voor om oude ballen te doneren
aan b.v. een school. Lars zegt dat de tacklebags beschadigd worden door het over de grond slepen.
Facilitair
Kantine afspraken
Heiko sluit om 20:30 aan bij de vergadering om kantine zaken te bespreken. Heiko is trots dat we de
afgelopen jaren mooie dingen hebben neergezet. Heiko benadrukt dat we het gezamelijke doel hebben
om de club verder te brengen. Hij uit de ambitie dat de jongere leden de bardiensten overnemen. Heiko
wil graag wat duidelijkheid over een aantal zaken en heeft daarvoor een overzicht opgesteld voor het
bestuur.
Sluitingstijd tijdig aangeven
Heiko geeft aan dat het vorige week gezellig was maar dat het abrupt werd afgebroken terwijl er net een
nieuwe fust was aangebroken. Dit betekent 17 liter bier die niet bewaard kan worden en is een verlies voor

de club. Heiko zegt dat vorig jaar is besloten dat 18:00 de sluitingstijd is. Steven zegt dat als het om 17:55 nog
gezellig en druk is er nog een uurtje doorgegaan kan worden in overleg met personeel. Heiko kan zich hier
in vinden maar stelt voor om dit om 17:00 te bekijken en eventueel over te stappen op flessen bier. Mark
vraagt of er ook nog goed schoongemaakt als het abrupt eindigt? Heiko zegt dat een persoon van het
personeel al kan beginnen met schoonmaken terwijl de andere persoon door kan tappen. Heiko benadrukt
dat goede communicatie cruciaal is. Het bestuur besluit dat 18:00 als standaard sluitingstijd wordt
aangehouden en om 17:00 wordt gekeken of dit moet worden verlengd.
Kleedkamer schoonmaak m.b.t. gebruik faciliteiten derde partijen
Heiko geeft aan dat er regelmatig andere partijen zijn die gebruik maken van de faciliteiten en vraagt wat
dit betekent voor het schoonmaken want dit zou niet de verantwoordelijkheid van Henk moeten zijn. Het
bestuur geeft aan dat het niet op de hoogte is van activiteiten die buiten de reguliere afspraken worden
geregeld. Steven zal bij Piet polsen of die op de hoogte is en wat de schoonmaak afspraken zijn.
Opstapblok voor toespraak en bierballet
Heiko is een voorstander van blokken om op te gaan staan zodat de stoelen worden ontzien. Steven geeft
aan dat hij 2 blokken heeft dit hij aan de club wil schenken. Lars geeft aan dat daar wel wat leuks mee
gedaan kan worden. E.g. een Man of the match en Dick of the Day blok.
Tijdig aangeven spelschema aan Heiko en Henk
Heiko geeft aan dat Henk graag het spelschema kent om voorbereid te zijn. Het bestuur zal het schema
zoveel mogelijk communiceren. Het bestuur bespreekt ook om de website beter in te zetten. Mark zal vanuit
E-Rugby de thuiswedstrijden optekenen en delen met Henk.
Schoonmaak faciliteiten en Inhuur barpersoneel
Mark geeft aan dat schoonmaak niet altijd even goed gebeurd e.g. de broodkruimels van de vorige dag
kunnen er nog liggen. Iemand moet verantwoordelijk zijn dat alles netjes wordt achtergelaten. Het is ook fijn
voor de mensen die in de avond werken dat ze in een schone kantine kunnen beginnen. Heiko geeft aan
dat we geen risico willen lopen als er een keuring zou komen. Mark is voorstander van betaald personeel
achter de bar op zondag zodat niet iedereen achter de bar gaat lopen. Het bestuur besluit Eur 7 per uur te
vergoeden. Met betrekking tot schoonmaken geeft het bestuur aan dat de discipline er moet zijn dat
iedereen alles netjes achterlaat en de verantwoordelijkheid niet volledig bij Henk moet liggen. Het bestuur
zal verder nadenken over alternatieve ondersteuning.
Afsluiten
Heiko geeft aan dat het regelmatig gebeurd dat er deuren niet zijn afgesloten. Zowel van boven als
beneden en ook het ballenhok. Heiko zal de mogelijkheden van electronische sloten onderzoeken. Heiko
vertelt dat het dakleer binnenkort aan vervanging toe is. Lars brengt de LED verlichting weer ter sprake. Ook
de bevestiging van de reclameborden heeft aandacht nodig.
Steven vraagt Heiko of er nog facilitaire zaken zijn die aandacht behoeven. Heiko geeft aan dat de
noodverlichting urgente reparatie nodig heeft, met name omdat dit een verplichting is. Het bestuur geeft
Heiko mandaat om dit op te (laten) lossen. Heiko zal opnemen met Mark. Heiko zal een overzicht maken
van nodig onderhoud. Heiko geeft aan dat hij in ieder geval ad interim de operationele facilitaire zaken wil
oppakken maar niet het contact met de gemeente op zich wil nemen. Steven geeft aan dat de tactische
zaken door het bestuur opgevangen zullen worden.
Het bestuur besluit om Heiko regelmatig voor de bestuursvergadering uit te nodigen.
Rookvrije club
Het bestuur is van mening dat de verantwoordelijkheid voor buiten niet roken bij bezoekers ligt en niet bij het
bestuur. Het bestuur besluit om het bestaande beleid te volgen; geen alcohol aan minderjarigen en roken
wordt niet gestimuleerd.
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Technisch
Lars uit een punt van zorg m.b.t. het kader voor volgend seizoen. Er zijn een aantal vrijwilligers die hebben
aangegeven volgend seizoen te willen stoppen met de team management en/of training
verantwoordelijkheden. Mark geeft aan als Colts samen met Senioren trainen zou daar het trainer probleem
opgelost zijn. Lars zal een overzicht maken van leden die doorgaan. Marjo zal leden overzicht naar Lars
sturen. Tim wil aanblijven als promotie naar 3de klasse wordt waargemaakt. Mark ziet geen verdere rol voor
zichzelf weggelegd als trainer.
Eventkalender
“Nieuwjaarsborrel”
Het bestuur heeft afgesproken om samen met de Cv100 een verlate “Nieuwjaarsborrel” te organiseren op
zaterdag middag 2 april 2022 vanaf 16:00. Dit ook om te vieren dat alles weer open kan. Het bestuur besluit
om communicatie via social media en E-Rugby te laten verlopen en leden en vrienden van de Club uit te
nodigen. Steven zal een stukje opstellen en doorsturen naar Mark en Marjo. Mark zal zorgdragen voor
plaatsing op Facebook en Marjo voor rugby.
Jubileum
Marjo geeft aan dat mei misschien niet handig is voor het jubileum vanwege de vele feestdagen. Steven
geeft aan dat zeker als er een promotie van senioren komt het belangrijk is om te vieren. Bij promotie
kunnen we ook denken aan kampioenshirts.
Het bestuur besluit om zaterdag 18 juni het 46-jarig jubileum te vieren. Steven zal contact met Appie
opnemen. Het is belangrijk om in ieder geval een bandje en tent te regelen.
Communicatie
Nieuwsbrief Q1
Lars en Mark leveren een stukje aan over de jeugd en Steven zal de nieuwsbrief dan afronden.
Actielijst
Er worden enkele punten afgevoerd en nieuwe toegevoegd.
Wvttk/sluiting
Er zijn geen verdere punten en de vergadering wordt gesloten om 22:30

Besluiten








18:00 Blijft standaard sluitingstijd voor kantine
Wedstrijdschema wordt zo goed als mogelijk gedeeld met Heiko en Henk
Eur 7 per uur vergoeding voor barpersoneel
Heiko regelmatig uitnodigen voor bestuursvergadering
Volgen bestaand beleid m.b.t. alcohol en roken
Borrel 2 april
Jubileum op 18 juni 2022
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