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Gasten:  
 
Afwezig:  
Steven Soederhuizen, 
Rene Vorstenbosch 

Notulen 

Opening, vaststellen agenda en notulen 
De vergadering wordt geopend om 20:00. De notulen van 15 maart worden goedgekeurd en de agenda 
vastgesteld. 
 
Bestuurlijk/Algemeen 
Er zijn geen punten ingebracht.  Marjo deelt mee dat alle bestuursleden zijn ingeschreven als UBO bij de KvK. 
 
Financieel  
Uitschrijvingen leden 
Mark stelt voor om er voor zorgen dat per nieuwe seizoen de procedures om in te schrijven worden 
aangescherpt. 
 
Het bestuur bespreekt dat per 1 juli bondscontributie wordt geheven door de NRB.  Het is belangrijk om 
leden voor die datum uit te schrijven indien van toepassing. Facturen zullen in mei worden verstuurd met 
een herinnering in juni. 
 
Shirtjes senioren 
Senioren shirts moeten vervangen worden. Canterbury heeft aangegeven dat er 2 kwaliteiten mogelijk zijn. 
Er komen ook 5 nieuwe senioren bij. Mark stelt daarom voor om 30 shirtjes te bestellen in de betere kwaliteit. 
Mark schat dat dit een investering van Eur 1400 ex BTW betekent en vraagt naar de mogelijkheid van een 
sponsor. Lars biedt aan om naar sponsors te kijken. Het bestuur bespreekt mogelijke ontwerpen voor de shirts.  
Canterbury gaat 3 verschillende opties aanbieden. 
 
Mark vraagt naar de sponsoring van La Moustache.  Lars bevestigd dat er een afspraak is tot eind 2023. Het 
bord is inmiddels ingemeten. 
 
Mark geeft aan dat de oud papier opbrengst wat tegenviel en vraagt ook om een overzicht van sponsoren 
om de facturen te kunnen versturen. Lars zal dit naar Mark doorsturen. 
 
Lars vraagt of de factuur voor het BHC al is verstuurd m.b.t. huur van veld. Mark geeft aan dat nog dit niet 
het geval is.  
 
Mark bespreekt ook de mogelijkheid om Ducks windjasjes te bestellen voor e.g. bestuur. Marjo oppert het 
idee om het kader te belonen met een jasje als er 2 jaar commitment is. Het bestuur heeft hier nog geen 
besluit over genomen. 
 
Facilitair 
Geen punten ingebracht.  De openstaande punten komen terug op de actielijst. Er is een signaal dat er 
afgelopen weekend geen bar bezetting was.  
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Mark geeft aan dat er aandacht moet zijn voor de schoonmaak na gebruik van het clubhuis. Het bestuur is 
van mening dat de team manager aangesproken moet worden als dat niet gebeurt. 

 
Technisch 
Staf volgend seizoen 
Lars zal Niall benaderen om zijn interesse voor een coördinator rol te toetsen. Niall heeft zijn scheidsrechter 
cursus afgerond en is begonnen met het fluiten van wedstrijden. 
 
Lars heeft afspraak met VETS en Oysters om te kijken of het kader voor de jeugd voor volgend seizoen op 
een goede manier kan worden ingevuld. Er zijn verschillende open posities voor het kader.  
 
Lars wil graag per 1 mei met doorschuif trainingen beginnen voor de jeugd die naar de volgende status 
gaat om te zorgen dat ze goed voorbereid aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. 
 
Lars stelt de vraag of TBM trainingen ook op dinsdag plaats kunnen vinden om betere aansluiting te hebben 
met andere leeftijden en ze beter voor te kunnen bereiden op meer senior statussen en meer integratie met 
het kader te hebben. 
 
Eventkalender 
“Nieuwjaarsborrel” terugblik 
Lars en Mark geven aan dat de borrel een groot succes was. 

 
Jaarvergadering Cv100 
Lars en Mark willen de bar te bezetten op de jaarvergadering van de Cv100 op zaterdag 7 mei mits hun 
agenda dat toelaat. 
 
Jubileum/Einde seizoen feest 
Ducks kunnen 22 mei in Oisterwijk kampioen worden. Dan zou het kampioensfeest in de eerste instantie daar 
worden gevierd. Het bestuur bespreekt om in dat geval nog een feest in Boxtel te organiseren. 18 Juni staat 
als placeholder voor een jubileum viering. Steven heeft zijn voorkeur aangegeven om een combi te 
organiseren voor einde seizoen, jubileum en vrienden toernooi. Marjo vraagt wat de mogelijkheden nog zijn 
op korte termijn i.v.m. drukte bands na Covid-19. Het bestuur besluit het gesprek van Steven met Appie af te 
wachten. 
 
Communicatie  
Nieuwsbrief Q2 
Lars en Mark zullen nog input leveren. 

 
Actielijst 
Enkele punten zijn afgerond, anderen worden toegevoegd. 
 
Wvttk/sluiting 
Lars vraagt hoe we de vrijwilligers dit jaar kunnen bedanken voor hun inzet. Mark stelt voor om op 18 juni 
consumptiebonnen uit te reiken.  
Lars geeft aan dat er nog een aantal flessen Ducks bier beschikbaar zijn voor verkoop. Het bestuur besluit 
een communicatie op te stellen. Lars zal hier een eerste aanzet toe doen.  Mark zal de beschikbare foto 
naar Lars sturen. Marjo zal zorgdragen dat ook de Cv100 de kans krijgt om in te tekenen.  
 
 

 

Besluiten  

 Shirts voor senioren bestellen 
 Per 1 mei beginnen met doorschuif trainingen 
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