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Lars van  Beek, 
Mark Saccomani, 
Steven Soederhuizen 
 
Gasten:  
Heiko 
 
Afwezig:  
Marjo van den Broek, 
Rene Vorstenbosch 
 

Notulen 

Opening, vaststellen agenda en notulen 
De vergadering wordt geopend om 20:05.  De agenda wordt vastgesteld en de notulen van april 
goedgekeurd. Heiko is aanwezig bij de vergadering voor het eerste half uur om openstaande facilitaire 
punten te bespreken. 
 
Bestuurlijk/Algemeen 
Geen agendapunten 
 
Financieel  
Status sponsoren 
Mark geeft aan dat La Moustache is geweest om de afmetingen op te meten voor hun bord. 
Het bestuur besluit om de sponsoren ook voor het kampioensfeest uit te nodigen. Mark en Lars zullen kijken 
welke sponsoren nog een factuur moeten ontvangen. 
 
Shirtjes en jasjes 
Er zijn sponsoren gevonden voor shirtjes waarbij de hoofdsponsor zich voor 3 jaar heeft vastgelegd. Mark stelt 
ook voor om wisseljassen te bestellen en zal kijken wat de mogelijkheden zijn. Voor de gewone jassen 
moeten nog sponsoren worden gevonden. Steven vraagt ook naar de mogelijkheid voor trainingsbroeken 
en jasjes voor spelers. Het bestuur besluit om hier mee te wachten en alleen te kijken naar jassen voor 
trainers, bestuur en een aantal anderen. Steven stelt voor om hier de opbrengsten uit de Canterbury shop 
voor te gebruiken.  Er moet een overzicht worden gemaakt wie er een jas gaat ontvangen. 
 
Mark deelt het heugelijke bericht dat de club ruim Eur 1600 terug krijgt op de energie rekening. Het bestuur is 
hier blij mee en besluit het voorschot hetzelfde te houden. 
 
Facilitair 
Mark geeft aan dat Els van Griensven heeft aangegeven dat zij graag een vaste rol wil spelen in de 
barbezetting voor het volgende seizoen en dat zij waarschijnlijk nog een andere kandidaat weet. Het 
bestuur is erg blij dit te horen.  Mark geeft aan dat hij met Els een vaste vergoeding heeft afgesproken. Lars 
vraagt of Els ook verantwoordelijkheid wil nemen voor verdere barbezetting bij thuiswedstrijden inclusief de 
keuken.  Mark zal met Els contact opnemen om de wisselende activiteiten zoals ook barbezetting voor de 
jeugd wedstrijden. 
 
Kantine 
Lars vraagt Heiko of de items op zijn lijst nu zijn afgehandeld. Heiko geeft aan dat er grote stappen zijn 
genomen, ook met betrekking tot de schoonmaak van de kantine en kleedkamers. 
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Heiko heeft het sproeisysteem geprogrammeerd inclusief voor het honk/softbal veld. De kapotte 
sproeikoppen zijn ook gerepareerd. 
 
Technisch 
Kader 
Lars is nog steeds bezorgd over de status van het kader. Rens heeft aangegeven te stoppen maar Piet heeft 
zich gecommitteerd om door te gaan.  Lars heeft bij Bjorn van Beek getoetst of hij geïnteresseerd is als team 
manager voor TBM. Bjorn gaat er over nadenken maar toont zich positief tegenover de vraag. Max gaat 
door met CUBS maar met het vertrek van Lars als kaderlid is er nog iemand nodig.  Bij de junioren zijn er 
slechts 3 spelers en geen staff. Mark vraagt of Simone gepolst kan worden. De Colts sluiten op dinsdag aan 
bij de training van de senioren en op donderdag gaan ze naar Oysters. Het cluster bestaat met VETS uit 3 
teams. 
 
Het bestuur bespreekt de noodzaak voor werving van jeugd voor het volgende seizoen.  
 
Training dagen 
Mark vraagt wat de trainingsdagen voor TBM gaan worden.  Lars zal bespreken met Bjorn.  Lars denkt dat 
het goed is om meer samen te werken met het kader van Oysters en in Oisterwijk te trainen. Lars gaat 
hierover contact opnemen met Oysters. 
 
Mark geeft aan dat de tennisvereniging de wijk mee gaat nemen in alle sporten die in Boxtel worden 
beoefend op sportpark Munsel.  16 Juni om 20:00 volgt een open avond voor geïnteresseerde clubs. Mark 
gaat namen Ducks er naar toe. 
 
Lars heeft 3 nieuwe aanmeldingen gehad voor trainingen TBM. Lars zal de nieuwelingen zelf opvangen. 
Mark stelt voor om een evaluatie te doen na de proeftraining. 
 
Eventkalender 
(Jubileum) Feest einde seizoen 
Mark geeft aan dat het belangrijkste is om de datum te regelen voor het jubileum feest. De datum was 
origineel vastgesteld voor 18 juni maar op die datum zijn een aantal andere evenementen.  De bierkamer 
heeft een weekend weg en daar zitten veel leden van de Cv100 bij.  Bovendien vindt Pinkpop dat weekend 
plaats.  Het bestuur bespreekt de mogelijkheid voor 9 juli. Piet heeft contact met de gemeente om te 
vragen of het veld dan nog bespeelbaar is aangezien aan het eind van het seizoen er jaarlijks groot 
onderhoud wordt gedaan. Het bestuur besluit om 9 juli aan te houden voor de datum van het feest.  Mark, 
Heiko, Steven en Appie zijn lid van de feestcommissie.  
 
Het bestuur bespreekt om een toernooi te organiseren. Steven stelt voor om alle teams in 4de klasse in heel 
Nederland die op eerste of de tweede plek staan. Lars stelt voor om ook een team van de VETS uit te 
nodigen omdat zij een goede band ook hebben met de jeugd.  
 
Er zal een frietkar worden geregeld en een tent met band. Er wordt nog gekeken naar vrijwilligers. Mark 
geeft aan dat het ook nodig is om de allerjongste te betrekken en in ieder geval bijvoorbeeld een 
springkussen te organiseren.  
 
Aanstaande zondag 15 mei is er een thuiswedstrijd van de senioren. Als er wordt gewonnen kan het 
kampioenschap bijna niet meer ontgaan. Dit gebeurt alleen als Ducks verliest van Oysters met een groter 
verschil dan er is gewonnen en de wedstrijd er na ook wordt verloren.  Lars geeft aan dat hij terughoudend 
is om al te vieren voor er gewonnen is. Steven vertelt dat een week later Oysters een kampioenschapsfeest 
organiseert. Steven zegt dat Ducks daar zeker mee gaat vieren.  Het bestuur besluit dat aanstaande 
zondag de wedstrijd wordt gespeeld en er een biertje wordt gedronken maar dat er geen voorbarig feest 
wordt georganiseerd. Het zou kunnen dat als Oysters een punt laten liggen dat Ducks/Oysters cluster alsnog 
kampioen wordt.  Heiko geeft aan dat de barvoorraden in dat geval voldoende zijn. Mark geeft aan dat de 
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Cv100 heeft aangegeven dat er zeker leden bereid zijn om ook naar Oysters te gaan om mee te vieren als 
Ducks/Oysters kampioen wordt. Lars vraagt of er een bus geregeld kan worden. Het bestuur besluit om een 
touringcar te regelen.  Mark zal de opties onderzoeken. Heiko geeft aan dat er wel ruchtbaarheid aan moet 
worden gegeven. Mark geeft aan dat de Cv100 ondersteuning heeft aangeboden. Het bestuur vraagt 
Mark om de Cv100 te vragen de touringcar te sponsoren. 
 
Heiko geeft aan dat Erik van der Heijden bij zijn bedrijf een feestwagen heeft staan.  Misschien dat dit ook 
een optie is voor vervoer. Dit is een open wagen.  Het lijkt het bestuur leuk om deze optie te gebruiken. 
Heiko vertelt dat het alleen een oplegger is dus er zal nog een trekker nodig zijn. Steven zal contact 
opnemen via bestuur Cv100. 
 
Communicatie  
Nieuwsbrief Q2 
Geen ingebrachte punten 
 
Actielijst 
Enkele acties worden afgevoerd en andere toegevoegd. 
 
Wvttk/sluiting 
Lars vraagt naar de regels bij promotie clusterteam en zal dit navragen bij Rene. Lars heeft contact gehad 
met Niall. Jurgen Jorna – heeft bij oranje gespeeld en wil zijn shirt en cap schenken aan Ducks. Het kost ca 
Eur200 om mooi in te lijsten zodat het kan worden opgehangen. Het bestuur bespreekt om na te denken 
over hoe Jurgen beter bij de club betrokken kan worden.  
 
Steven vraagt of er een vergunning nodig is voor het feest. Dit wordt door de overige bestuursleden 
bevestigend beantwoord. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:45. 
 

Besluiten 

 Sponsoren uitnodigen kampioensfeest 
 Geen trainingsbroeken en jasjes voor spelers 
 Voorschot energie gelijkhouden 
 Datum feest 9 juli 2022 
 Geen kampioensfeest tot officiële uitslag 
 Toeringcar om naar Oysters te gaan 
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