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Algemene	leden	vergadering	7	oktober	2019	
	
Datum:	 	 7	oktober	2019	
Tijd:		 	 	 20:30	uur		
Bestuur:	 Jochem	Fleuren,	Ellen	Dekkers,	Hanno	de	Hoog,	William	Geurts,	Jasper	

van	Tienen,	Nico	van	Holst	en	Laura	Beekmans	
Afwezig:	 Guus	van	Hout	
Notulist:	 	 Laura	Beekmans	
	
	

1. Opening	en	welkom	
Om	20:30	uur	opent	Jochem	de	vergadering	en	heet	iedereen	welkom.		
	

2. Mededelingen	
Het	bestuur	heeft	geen	mededelingen.		
	

3. Binnengekomen	stukken	
Er	zijn	geen	ingekomen	stukken.	
	

4. Vaststellen	agenda	
Jochem	geeft	aan	dat	Saskia	(vertrouwenscontractpersoon	bij	Festilent)	aan	het	einde	
van	de	vergadering	graag	een	woordje	wil	doen.	Vervolgens	vraagt	Jochem	of	er	vanuit	
de	aanwezigen	nog	onderwerpen	zijn	die	toegevoegd	dienen	te	worden	aan	de	agenda.	
Hierop	komt	geen	reactie,	de	agenda	wordt	vastgesteld.		
	

5. Notulen	vorige	vergadering	
Jochem	vraagt	of	er	op-	of	aanmerkingen	zijn	op	de	notulen	van	afgelopen	jaar	zijn,	deze	
zijn	er	niet.		
	

6. Ontwikkelingen	bestuur	
Er	zijn	twee	bestuursleden	die	aftreden.	Allereerst	Guus	van	Hout,	Guus	kon	er	vandaag	
niet	bij	zijn.	Het	bestuur	zal	op	een	later	moment	passend	afscheid	nemen	van	Guus.	
Daarnaast	treedt	ook	Ellen	af.	Het	bestuur	bedankt	Ellen,	Jochem	geeft	Ellen	een	bos	
bloemen	terwijl	de	aanwezigen	klappen.		
	
Naast	de	twee	aftredende	leden	hebben	we	ook	iemand	die	het	bestuur	wil	komen	
versterken:	Nico	van	Holst.	Jochem	vraagt	of	er	mensen	zijn	die	hier	iets	op	tegen	
hebben.	Niemand	heeft	hier	iets	op	tegen.	Nico	schuift	onder	applaus	van	de	aanwezigen	
aan	bij	het	bestuur.	Vervolgens	stelt	Nico	zich	even	kort	voor.		

	
7. Verslag	kascontrolecommissie	2018/2019	

Op	donderdag	26-09-2019	heeft	de	kascontrole	plaatsgevonden.	Deze	is	uitgevoerd	door	
Thijs	v.d.	Ven	en	Tinus	Dekkers.	De	kas	is	op	deze	avond	goedgekeurd	door	beide	heren.		
	

8. Verkiezing	kascontrolecommissie	2019/2020	
Voor	Thijs	was	dit	het	tweede	jaar	dat	hij	de	kascontrole	heeft	uitgevoerd.	Omdat	in	de	
statuten	van	Festilent	staat	dat	men	maar	2	jaar	de	kascontrole	mag	uitvoeren	was	dit	de	
laatste	keer	voor	Thijs.	Jochem	vraagt	of	iemand	de	plek	van	Thijs	wil	innemen.	Erik	van	
Hout	biedt	zich	aan.	Tinus	blijft	nog	een	jaar.		
	

9. Goedkeuring	jaarrekening		
Nico	deelt	de	resultatenrekening	en	de	balans	uit	zodat	iedereen	op	papier	mee	kan	
kijken.	Jochem	licht	als	eerste	de	balans	toe	gevolgd	door	de	resultatenrekening.	Hierbij	
specificeert	Jochem	wat	het	bestuur	heeft	begroot	en	wat	er	is	gerealiseerd.		
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10. Begroting	seizoen	2019/2020	
Er	komen	geen	vragen	over	de	begroting,	de	vergadering	keurt	hierbij	de	begroting	goed.	
	
In	deze	notulen	zijn	geen	details	opgenomen	uit	het	financieel	verslag.	Eventuele	vragen	
kunnen	worden	gesteld	aan	Jochem	Fleuren	(penningmeester).		
	

11. Sponsoring	
Naast	het	verwelkomen	van	een	aantal	nieuwe	sponsoren	is	de	sponsorcommissie	
afgelopen	seizoen	veel	tijd	bezig	geweest	met	het	regelen	van	de	nieuwe	tenues	en	alles	
wat	daarbij	komt	kijken.	Voor	het	financieren	van	de	huidige	tenues	was	een	
kledingfonds	opgestart.	De	financiers	van	het	kledingfonds	mochten	in	ruil	daarvoor	met	
hun	logo	op	de	generieke	plekken	op	de	tenues.	Omdat	een	kledingfonds	niet	meer	nodig	
is	zijn	deze	generieke	plekken	voor	de	nieuwe	tenues	verkocht.	Dit	heeft	gezorgd	voor	
een	forse	stijging	van	de	sponsorinkomsten.	Doordat	de	sponsorcommissie	voornamelijk	
druk	is	geweest	met	de	nieuwe	tenues	is	de	begroting	van	afgelopen	seizoen	helaas	niet	
gehaald.	Aankomend	seizoen	wil	de	sponsorcommissie	meer	tijd	gaan	besteden	aan	de	
sponsoren,	ook	is	er	het	idee	om	een	sponsoravond	te	gaan	organiseren.	Wellicht	dat	
deze	avond	te	combineren	valt	met	het	uitreiken	van	de	nieuwe	tenues	aan	de	
sponsoren.	Jasper	geeft	aan	dat	als	er	nog	mensen	geïnteresseerd	zijn	om	de	
sponsorcommissie	te	ondersteunen	dit	heel	erg	fijn	zou	zijn.	Aanmelden	kan	bij	Jasper.		
	

12. Kleding	
Vorig	jaar	heeft	het	bestuur	beloofd	dat	bij	aanvang	van	het	nieuwe	seizoen	(2019/2020)	
gevoetbald	kon	worden	in	de	nieuwe	tenues.	Helaas	is	dit	niet	gelukt.	Gedurende	het	
proces	zijn	er	een	aantal	issues	geweest	waardoor	er	vertraging	is	opgelopen	in	het	
proces.	Jochem	geeft	aan	dat	alles	behalve	de	wedstrijdkleding	deze	week	wordt	
geleverd.	Omdat	de	wedstrijdkleding	maatwerk	is	duurt	dit	wat	langer.	Naar	
verwachting	wordt	deze	kleding	eind	oktober/begin	november	geleverd.	Het	bestuur	
heeft	in	overleg	met	de	kledingcommissie	besloten	dat	de	trainers	en	leiders	polo’s	en	
coachjassen	krijgen	in	plaats	van	trainingspakken.	Wanneer	de	trainers	en	leiders	toch	
trainingspakken	willen	dan	kunnen	ze	deze	zelf	bestellen	bij	Macron.	

	
13. Voetbaltechnisch	

Hanno	begint	met	het	toelichten	van	de	structuur	binnen	de	commissie	voetbaltechnisch.	
Allereerst	is	er	een	technische	commissie	jeugd,	deze	commissie	bestaat	uit	
coördinatoren	die	verantwoordelijk	zijn	voor	de	verschillende	leeftijdscategorieën.	Deze	
coördinatoren	hebben	het	eerste	contact	met	trainers,	leiders	en	ouders.	Een	belangrijke	
activiteit	van	deze	coördinatoren	is	het	indelen	van	de	teams.	Hanno	geeft	aan	dat	het	
indelen	van	de	teams	de	laatste	jaren	goed	verloopt,	er	zijn	minimale	problemen	
geweest.	Verder	bestaat	er	een	technische	commissie	senioren,	deze	commissie	heeft	
Ton	Thorn	jarenlang	alleen	gedraaid.	Ton	heeft	besloten	om	hiermee	te	gaan	stoppen,	dit	
doet	hij	niet	zonder	een	erfenis	achter	te	laten	voor	Festilent.	Ton	heeft	ervoor	gezorgd	
dat	6	vrijwilligers	zijn	taken	op	gaan	pakken.	Twee	heren	voor	de	selectie,	twee	heren	
voor	Festilent	3	tot	en	met	8	en	twee	dames	voor	de	damesteams.	Een	goede	start	van	
het	seizoen	dus.	Ton	wordt	bedankt	met	luid	applaus	en	een	bos	bloemen.	
	
Festilent	is	dit	seizoen	gestart	met	21	jeugdteams,	3	vrouwenteams	en	8	mannenteams.		
	
Festilent	wil	een	opleidingsvereniging	zijn	en	is	dit	jaar	dan	ook	gestart	met	het	coach-
to-coach	traject.	In	dit	traject	worden	12	jeugdtrainers	intern	opgeleid	door	middel	van	8	
trainingsavonden.	Verder	is	er	bij	Festilent	jaarlijks	een	jeugdscheidsrechtersopleiding,	
de	kartrekker	hiervan	is	Gert-Jan	Bijvelds.	Naast	deze	trajecten	heeft	Festilent	5	
stagaires;	2	van	CIOS,	2	van	de	opleiding	Sport	en	Bewegen	en	1	van	de	HAN.	Afgelopen	
seizoen	heeft	Bart	Geijs	het	diploma	van	pupillentrainer	behaald.	
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De	KNVB	heeft	besloten	om	bij	de	jongste	jeugd	geen	standen	meer	bij	te	houden,	op	
deze	manier	wordt	de	druk	bij	de	kinderen	weggehaald.	Daarnaast	wordt	ook	de	druk	bij	
de	ouders	langs	de	lijn	weggehaald.	Ondanks	dat	de	jongste	jeugd	geen	kampioenen	
meer	hebben	zijn	er	bij	Festilent	afgelopen	seizoen	toch	een	aantal	prestaties	behaald.	
JO19	hebben	de	districts	beker	gewonnen	en	H7	is	kampioen	geworden.	
	

14. Kantine	
Vanaf	het	heden	is	Nico	verantwoordelijk	voor	de	planning	van	de	kantine.		
De	kantine	is	naast	de	contributie	de	grootste	inkomstenpost	van	Festilent.	Zeker	
afgelopen	jaar	met	de	start	van	Super	Sunday.	Om	de	kantine	te	kunnen	laten	draaien	
ben	je	afhankelijk	van	vrijwilligers.	Tijdens	de	algemene	ledenvergadering	van	vorig	
seizoen	is	er	een	oproep	geweest	voor	vrijwilligers	in	de	kantine,	er	zijn	toen	16	nieuwe	
aanmeldingen	gekomen.	Van	deze	16	zijn	er	14	gestopt	na	afgelopen	seizoen.	Dit	
betekent	dat	er	op	dit	moment	een	tekort	is	aan	vrijwilligers	in	de	kantine.	Voornamelijk	
de	zondagmiddag	is	een	probleem.	Het	ziet	er	dan	ook	naar	uit	dat	er	een	aantal	
zondagen	zijn	waarop	de	kantine	zonder	vrijwilligers	zit	en	daardoor	mogelijk	niet	open	
zal	gaan.	Jochem	geeft	aan	dat	we	er	ook	nog	voor	zouden	kunnen	kiezen	om	externen	in	
te	huren	om	de	kantine	te	draaien.	Dit	gaan	dan	wel	ten	koste	van	de	inkomsten	van	
Festilent.	Erik	van	Hout	vraagt	of	het	een	optie	is	om	de	seniorenteams	te	verplichten	om	
bardiensten	te	draaien	(dit	was	voorheen	ook	gebruikelijk).	Jochem	geeft	aan	dat	we	een	
aantal	jaren	geleden	de	vrijwilligersbijdrage	hebben	ingevoerd.	Wanneer	een	lid	
vrijwilligersbijdrage	betaalt	is	hij/zij	vrijgesteld	van	vrijwilligerswerk.	Als	je	teams	gaat	
verplichten	loop	je	het	idee	van	de	vrijwilligersbijdrage	voorbij.	Mathijs	van	Tienen	geeft	
aan	dat	hij	wel	kantinedienst	wil	draaien	maar	dat	dit	niet	lukt	omdat	hij	zelf	moet	
voetballen	op	zondagmiddag.	Nico	geeft	aan	dat	daar	wel	een	oplossing	voor	is.	Wanneer	
je	de	kantinediensten	opsplits	dan	kun	je	ze	invullen	door	als	eerste	de	teams	te	laten	
“werken”	die	als	eerste	klaar	zijn	gevolgd	door	de	andere	teams	die	later	spelen.	Er	hoeft	
nu	geen	besluit	genomen	te	worden	over	dit	punt	echter	is	het	wel	belangrijk	dat	we	met	
zijn	allen	uitdragen	dat	we	nog	opzoek	zijn	naar	vrijwilligers.	Degene	die	hier	zitten	zijn	
allemaal	vrijwilligers	maar	er	zijn	nog	genoeg	andere	leden	of	ouders	die	nog	niets	doen.	
Laten	we	proberen	met	zijn	allen	nieuwe	vrijwilligers	te	enthousiasmeren.		
	

15. Activiteiten	
Afgelopen	seizoen	hebben	er	tal	van	activiteiten	plaatsgevonden.	Zo	is	er	een	
pietentraining	georganiseerd	door	Chantal	Emons	en	Inge	v.d.	Ven.	Hierbij	waren	75	
kinderen	aanwezig	die	na	afloop	van	de	training	een	Festilent	tas	kregen	(gesponsord	
door	de	supportersvereniging).	Daarnaast	is	Festilent	afgelopen	seizoen	gestart	met	de	
Super	Sundays.	Er	zijn	5	Super	Sundays	georganiseerd,	de	Super	Sunday	met	de	meeste	
omzet	won	een	barbecue	gesponsord	door	Slagerij	Van	Haeren.	Het	winnende	team	was	
dames	1.	Verder	is	er	in	plaats	van	het	familietoernooi	een	7	tegen	7	toernooi	
georganiseerd	met	als	afsluiting	FestiTent.	FestiTent	was	in	een	nieuw	jasje	gestoken	en	
was	opgezet	als	een	klein	festivalletje.	Hier	zijn	heel	veel	complimenten	op	geweest.	
Verder	heeft	de	jaarlijkse	fiets	3-daagse	weer	plaatsgevonden	met	als	organisatie	de	
supportersvereniging	met	in	totaal	78	deelnemers.	Een	andere	activiteit	afgelopen	
seizoen	was	de	jeugddag.	Dit	was	een	dag	vol	met	sportieve	spellen	voor	de	jeugd.	Het	
zag	ernaar	uit	dat	deze	dag	niet	door	zou	gaan	i.v.m.	te	weinig	vrijwilligers.	Echter	
hebben	John	Hendriks	en	Inge	v.d.	Ven	de	organisatie	op	zich	genomen	zodat	de	dag	toch	
door	kon	gaan.	Het	was	een	geslaagde	dag	met	120	kinderen.	Daarnaast	waren	er	de	
Festilent	Intersport	voetbaldagen	georganiseerd	door	Hanno	de	Hoog	met	69	deel-
nemers.	De	meest	recente	activiteit	was	het	Start-up	jeugdtoernooi	georganiseerd	door	
Gert-Jan	Bijvelds	en	John	Hendriks.	Ellen	geeft	aan	dat	als	er	voor	aankomend	seizoen	
andere	leuke	ideeën	zijn	deze	altijd	gemeld	mogen	worden	bij	de	activiteitencommissie.		
Martien	van	Oord	vraagt	waarom	FestiTent	€	10,-	entree	kost.	Mathijs	van	Tienen	geeft	
aan	dat	dit	nodig	is	om	uit	de	kosten	te	komen.	Dit	zal	meegenomen	worden.	
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16. Facilitair	
William	neemt	het	woord	en	geeft	aan	dat	de	club	facilitair	goed	gevuld	is.	Soms	gaan	er	
wat	vrijwilligers	weg	maar	dan	komen	er	vaak	ook	weer	wat	nieuwe	voor	in	de	plaats.	
De	commissie	facilitair	is	een	commissie	die	het	hele	jaar	doorgaat,	zelfs	in	de	zomer-	en	
winterstop.	Een	redelijk	nieuwe	activiteit	binnen	deze	commissie	is	het	onderhoud	van	
het	kunstgrasveld.	Het	onderhoud	wordt	uitgevoerd	door	Jan,	Ger	en	Bert.	Een	ander	
clubje	binnen	deze	commissie	is	het	“vutters	clubje”,	deze	heren	zijn	iedere	vrijdag	van	
9.00	uur	tot	12.00	uur	op	de	club	om	allerlei	zaken	op	te	pakken.	Ook	de	poetsclub	valt	
onder	facilitair.	William	geeft	aan	dat	hij	weinig	omkijken	heeft	naar	de	vier	poetsdames,	
dit	loopt	allemaal.	Een	andere	activiteit	die	William	afgelopen	seizoen	heeft	opgepakt	als	
commissie	facilitair	is	het	wassen	van	de	tenues.	10	jaar	lang	werden	de	tenues	op	de	
club	gewassen	door	Leni,	toen	Leni	hiermee	stopte	heeft	Kim	dit	overgenomen.	Nadat	
Kim	besloot	om	te	stoppen	met	het	wassen	van	de	tenues	is	er	gezocht	naar	een	
vervang(st)er.	Omdat	dit	geen	resultaat	heeft	opgeleverd	is	er	gezocht	naar	een	andere	
oplossing.	Dit	heeft	William	samen	met	de	kledingcommissie	uitgewerkt.	Vanaf	dit	
seizoen	worden	de	tenues	thuis	door	ouders	(of	andere	betrokkenen)	gewassen.	Degene	
die	de	tenues	wassen	krijgen	hier	een	vergoeding	voor.	Op	dit	moment	hebben	heren	3,	
4,	5,	7,	8	en	dames	2	nog	geen	contactpersoon/persoon	die	de	tenues	wil	wassen	
doorgegeven.	Mocht	iemand	zich	willen	aanmelden	dan	kan	dit	bij:	kleding@festilent.nl.	
Een	ander	clubje	is	het	timmermannen	clubje	die	hand-	en	spandiensten	uitvoeren	voor	
Festilent.	Verder	zijn	er	nog	Piet,	Mari	en	Pierre	die	het	hele	jaar	bezig	zijn	voor	Festilent.	
Al	met	al	een	grote	club	dus	die	het	hele	jaar	bezig	zijn	alles	draaiende	te	houden.		
	
Naast	de	klussen	die	direct	opgepakt	worden	is	de	commissie	facilitair	ook	aan	het	
nadenken	over	het	groot	onderhoud	van	het	pand	(denk	aan	ketel	vervangen	of	
zonnepanelen	plaatsten).	Hiervoor	heeft	er	overleg	plaatsgevonden	met	Erik	van	Hout	
om	te	kijken	wat	nodig	is.	Erik	heeft	geadviseerd	om	nu	geen	grote	investeringen	te	doen	
omdat	het	pand	al	redelijk	aan	de	oude	kant	is.	Er	wordt	nagedacht	hoe	het	bestuur	
hiermee	om	wil	gaan	richting	de	toekomst.	
	

17. Velden	
Het	kunstgrasveld	is	inmiddels	bijna	een	jaar	in	gebruik.	Het	kunstgrasveld	is	in	eerste	
instantie	aangelegd	als	trainingsveld	en	dit	bevalt	hartstikke	goed	mede	dankzij	de	
onderhoudsploeg.	Zij	verrichten	erg	goed	werk	en	zijn	wekelijks	druk	met	het	
schoonmaken	en	onderhouden	van	het	veld.	Verder	gaat	de	gemeente	opnieuw	
onderzoeken	of	de	uil	weg	is	(dit	schijnt	namelijk	zo	te	zijn).	Als	dit	het	geval	is	kan	er	
een	kapvergunning	worden	verleend.	Naast	de	aanleg	van	het	kunstgrasveld	zijn	het	
hoofdveld	en	veld	3	afgelopen	seizoen	gerenoveerd.	Het	hoofdveld	is	inmiddels	gereed	
voor	bespeling	(de	eerste	wedstrijd	op	het	hoofdveld	stond	al	gepland	echter	door	het	
slechte	weer	is	deze	niet	doorgegaan).	Veld	3	mag	vanaf	ongeveer	april	weer	bespeeld	
worden.	Dit	veld	is	ingezaaid	met	verschillende	grassoorten	waardoor	de	renovatie	wat	
langer	heeft	geduurd.	Veld	2	en	5	zullen	aan	het	einde	van	aankomend	seizoen	opgepakt	
worden.	Veld	2	en	6	zullen	dan	intensief	gebruikt	worden	als	wedstrijdveld.	Veld	6	moet	
na	de	renovatie	worden	afgestaan	aan	de	gemeente.	Dit	was	eigenlijk	ook	het	geval	voor	
bijveld	2.	Dit	staat	nog	even	ter	discussie	omdat	bijveld	2	van	de	korfbalclub	is.	Half	
oktober	vindt	er	een	overleg	plaats	met	de	gemeente.	Alle	velden	zijn	of	worden	voorzien	
van	een	automatische	sproei-installatie.	Het	probleem	bij	de	sproei-installaties	is	dat	de	
reclameborden,	doelpalen,	etc.	afgedekt	moeten	worden	omdat	er	sprake	is	van	sterk	
ijzerhoudend	water.	Verder	is	er	een	robotmaaier	aanwezig	die	24/7	het	hoofdveld	
maait.		
	
Hanno	geeft	aan	dat	de	samenwerking	met	de	gemeente	erg	goed	is,	zij	denken	mee	en	
pakken	alles	heel	snel	op.		
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18. Vertrouwenscontractpersoon	
Saskia	neemt	even	kort	het	woord	en	vertelt	waar	zij	afgelopen	seizoen	mee	bezig	is	
geweest.	Één	van	de	activiteiten	die	zij	organiseert	is	het	ontvangen	van	nieuwe	leden,	
dit	doet	ze	twee	keer	per	seizoen	in	samenwerking	met	de	vrijwilligerscommissie	en	
ledenadministratie.	De	nieuwe	leden	krijgen	op	deze	avond	samen	met	hun	ouders	uitleg	
en	een	rondleiding.	Ook	vraagt	Saskia	of	de	ouders	vrijwilliger	willen	worden	bij	
Festilent.	Deze	avond	verloopt	altijd	erg	goed.	Daarnaast	is	Saskia	het	hele	jaar	door	
bezig	met	het	aanvragen	van	VOG-verklaringen.	Op	dit	moment	moet	Saskia	nog	4	
verklaringen	ontvangen,	verder	heeft	ze	er	van	iedereen	(waarvoor	deze	benodigd	is)	
een.	Met	dank	aan	de	coördinatoren	want	Saskia	is	van	hun	afhankelijk	voor	wat	betreft	
het	aanleveren	van	de	gegevens.	Een	andere	activiteit	die	Saskia	afgelopen	jaar	heeft	
uitgevoerd	is	de	lolly	actie.	Saskia	geeft	aan	dat	ze	hier	heel	veel	positieve	reacties	op	
heeft	ontvangen,	echter	draagt	ze	deze	actie	wel	in	haar	eentje.	Als	er	aankomend	
seizoen	niemand	bij	komt	dan	gaat	ze	de	kar	niet	alleen	trekken.		
	

19. Vrijwilligers		
Allereerst	bedankt	Jochem	één	vrijwilliger	in	het	bijzonder;	Geertje.	Geertje	is	de	
afgelopen	25	jaar	actief	geweest	in	de	kantine	van	Festilent.	Onder	applaus	van	alle	
aanwezigen	neemt	Geertje	een	bos	bloemen	in	ontvangst.		
	
Bij	bijna	ieder	van	bovenstaande	agendapunten	is	het	woord	vrijwilligers	gevallen.	Het	
bestuur	heeft	een	lijstje	gemaakt	met	de	vacatures	die	er	op	dit	moment	zijn	binnen	
Festilent.	Mocht	je	je	aan	willen	melden	dan	kan	dit	bij	het	bestuur.		

• Begeleiding	pupil	van	de	week;	
• Bardiensten	kantine;	
• Trainers	en	leiders;	
• Schrijver	wedstrijdverslagen	Festilent	1;	
• Bestuurslid	Festilent;	
• Sponsorcommissie;	
• Kantine	commissie;	
• Vrijwilligerscommissie;	
• Filmen	van	de	wedstrijden;	
• Lolly	actie.	

	
20. Rondvraag	

• Erika	Bongers	vraagt	of	wij	een	rookvrije	vereniging	worden?	Jochem	geeft	aan	
dat	het	bestuur	hierover	na	zal	gaan	denken;	

• Er	wordt	gevraagd	of	we	het	idee	van	Erik	van	Hout	gaan	oppakken,	gaan	we	
mensen	verplichten	om	vrijwilligerswerk	te	doen?	Ook	hier	gaat	het	bestuur	over	
nadenken;	

• Saskia	de	Waal	vraagt	of	er	dit	jaar	weer	een	reanimatiecursus	gegeven	gaat	
worden,	er	is	een	ouder	die	dit	gratis	wil	doen,	het	zou	jammer	zijn	als	we	daar	
geen	gebruik	van	maken;	

• Er	wordt	gevraagd	of	er	een	aparte	kleedkamer	voor	de	meisjes	kan	komen,	deze	
is	er	al;	kleedkamer	6;	

• Als	laatste	wil	Erik	van	Hout	het	bestuur	bedanken	voor	hun	inzet.	
	

21. Sluiting			
Om	22.00	sluit	Jochem	de	vergadering.		


