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Gasten:  
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Notulen 

Vaststellen agenda en notulen 
De vergadering wordt geopend om 20:30. De agenda wordt vastgesteld en de notulen goedgekeurd.  

Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 
 
Bestuurlijk/Algemeen 
Geen punten ingebracht. 
 
Financieel 
We staan er financieel positief voor. Mark heeft factuur van sportstroom ontvangen maar vraagt zich af waar 
de gasrekening op komt aangezien sportstroom alleen de elektriciteit verzorgt. Lars herinnert zich dat we een 
jaar eur 2500 moesten betalen omdat we geen factuur kregen. Mark gaat het uitzoeken. Lars denkt dat de 
gasrekening is betaald van de kantine rekening. 
 
Trip hemelvaart 
Mark denkt dat het een mooie trip wordt. Mark heeft Bjorn gesproken over verwachtte facturen en heeft 
besproken om voor te schieten als club maar vraagt wat de bijdrage van de leden wordt omdat de 
bedragen vrij hoog zijn. Steven geeft aan dat de bestemming nog geheim is en dat de club zelf-supporting 
moet zijn; we gaan geen sponsoring van de Club van 100 vragen. Er zijn andere initiatieven zoals de 
“boetepot” die een bijdrage kunnen creëren. Mark uit zijn zorg dat er misschien leden zijn voor wie de 
bijdrage te hoog is. Steven communiceert dat het een verantwoordelijkheid is van de trip commissie om 
sponsoring mogelijkheden te onderzoeken. Heiko heeft voorgesteld om een aantal activiteiten te organiseren 
in het clubhuis om een bedrag te kunnen genereren dat de trip ten goede kan komen. Lars oppert dat de 
jeugd de kar hier in gaat trekken. Mark geeft ook een suggestie om een van onze sponsoren ondersteuning te 
bieden tijdens de drukke kerstperiode voor de sponsor. Het bestuur bespreekt dat diegenen die aan het werk 
zijn hun deel krijgen voor hun eigen trip bijdrage . Met alle mogelijke activiteiten kunnen de leden gezamenlijk 
geld verdienen voor de trip. Lars oppert om het resterende club bier bij Kim te koop aan te bieden ten gunste 
van de Cv100 borrel in december. Lars denkt dat het een goed idee is om een overzicht te maken om 
inkomsten en uitgaven van de trip duidelijk te maken. Mark zal de uiteindelijke facturen versturen. 
 
Autum international days voor het zuidelijk halfrond zijn op komst. Mark gaat Heiko vragen of we iets kunnen 
organiseren. 
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Facilitair 
Heiko heeft klemmen besteld voor de reclameborden bij de autohandel.  Dit is de meest kost effectieve optie. 
 
Lars geeft aan dat de wethouder langs is geweest en privatisering ter sprake bracht.  Lars heeft het onderwerp 
van nieuwe lampen weer bij hem aangekaart. Lars heeft ook contact gehad met John Schilder maar nog 
geen response ontvangen. 
 
Technisch 
Bjorn is verantwoordelijk voor TBM en dat gaat goed maar er zijn nog weinig leden. Marjo neemt contact op 
met Bjorn en neemt Mark mee in de mail over leden die nog niet zijn ingevoerd. Een nieuwe Cub uit Vught 
heeft met de colts mee getrained. Het bestuur uit zorg over wat we jeugdspeler kunnen bieden.  Lars brengt 
wervingscommissie weer ter sprake en maakt een vergelijk met Amsterdam. Daar hebben ze grote media 
campagnes die door jonge mensen worden getrokken. De actie moet niet bij bestuur liggen. Mark oppert om 
Florian te peilen; hij doet een studie in de IT richting. Er zijn twee soorten communicatie nodig – 1 generiek hoe 
leuk is rugby en 1 specifiek op leden. En er moet worden geïnvesteerd. Lars gaat Bjorn bellen hoe hij het zou 
aanpakken als het gaat over werving via social media.  Steven zal Florian contacten nadat Lars contact met 
Bjorn heeft gehad.   
 
Lars wil weten of het bestuur nog andere dingen van hem verwacht m.b.t. het invullen van de technisch 
directeur rol. Lars gaat proberen om in voorjaar een TBM toernooi in Boxtel te organiseren.  Hier zijn ook 
vrijwilligers voor nodig. 
 
Op 24 september was er een colts wedstrijd. Er was wat publiek en de kinderen waren razend enthousiast.  
 
Eerste team is begonnen 3de klasse.  Steven ziet beduidend verschil met 4de klasse. Inmiddels zijn er 2 
wedstrijden gewonnen en 2 verloren. Het team speelt beter samen. 
 
Bestuur heeft besloten om voor doorgestroomde colts geen dispensatie aan te vragen.   
 
Vandaag was training niet doorgegaan omdat er maar 6 personen aanwezig waren. Afspraak was dat 
training op dinsdag altijd goed gaat, als er minder dan 8 aanwezigen zijn dan is het conditie training. 
 
Event Kalender 
Mark zag dat Oysters alle activiteiten die er aankomen nu al communiceren. E.g. trip volgend jaar, nieuwjaars 
borrel, oliebollen kerstkransjes.  Marjo vraagt Vincent of Cv100 ook nieuwjaarsborrel heeft..  
 
Nieuwjaarsborrel wordt georganiseerd voor 14 januari 2023. Mark vindt het leuk om voor nieuwjaarsborrel een 
persoonlijke kaart te sturen met kerstgroet. En om ook de Cv100 en oud leden uit te nodigen. 
 
Communicatie 
Steven maakt een opzet voor een Q4 nieuwsbrief. 
Mark stelt voor om communicatie commissie volgende vergadering uit te nodigen. 
 
Actielijst 
Verschillende actiepunten zijn afgerond en een aantal nieuwe wordt toegevoegd. 
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Wvttk 
  
Lars neemt op met Piet m.b.t. het organiseren van clinics. Deze moeten bekend zijn bij het bestuur.  
De ALV wordt georganiseerd op 18 nov 2023 om 20:00.  
 
De vergadering wordt gesloten om 22:45 
 

Besluiten 

Geen dispensatie aanvragen voor doorgestroomde colts 

Nieuwjaarsborrel op 14 januari 2023 

ALV 18 november 20:00 
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