Op donderdag 5 november 2020 is er een vergadering van het volledig bestuur van ZV de Spreng.
Deze wordt gehouden om 19.45 uur via Teams.

Agenda:
1) Opening
Arein opent de vergadering
2) Vaststelling van de Agenda
Alle punten toegevoegd
3) Notulen van 24 september 2020
Pet-flessen zou Ria mailen, maar heeft ze niet gedaan. Achten we voor nu te duur.
4) Mededelingen/ingekomen stukken
Arein heeft een vergadering gehad van het sportakkoord. Voor de club geen nieuwe zaken, maar
wel goed voor het netwerk.
5) Bespreekpunten
a) Sluiting zwembad
Zwembad is in ieder geval twee weken gesloten.
b) Sinterklaasviering
We maken er dit jaar vrijzwemavonden/bonte avond van. Kinderen krijgen een zakje
pepernootjes o.i.d. mee.
c) Rabobank sponsoractie
Inloggen lukt niet, later gezien dat er een klein sponsorbedrag is uitgekeerd, alle beetjes zijn
meegenomen.
d) Vervanging Margareth
Arein neemt contact op met André en Guus. Eventueel kunnen we het in de spetter plaatsen
als vacature.
e) Tijdelijk stopzetten lidmaatschap (mail Myluska)

Doen we niet, lid is gemaild. Opzeggen kan alleen op 1 januari en 1 augustus.
f)

VOG
Worden ingevoerd in Sportlink, Ria vraagt rechten aan bij Margareth en neemt met Maaike
contact op om de laatste gegevens in te voeren. Geo gaat achter de waterpolo aan zodat ze
ook aangevraagd worden. Arein heeft laten zien hoe het invoeren werkt.

g) ALV
Staat op 8 december gepland. Wordt digitaal.
6) Rondvraag / Wat er verder ter tafel komt
Ria:
Mail van André en Guus om naar de telefoonboom te kijken. Actie om daar op korte termijn naar
te kijken. Arein geeft André aan dat we ernaar gaan kijken.
De klok is verzet, dus het is wel erg donker. Ouders zouden we moeten we kunnen vragen om bij
het hek te staan om hun kinderen op te vangen. Op het moment dat we weer kunnen beginnen
even de ouders herinneren.
Geo:
Vraagt aan Ria hoe de kosten voor polo bepaald zijn. Ria legt dit uit

Arein:
Meldt zijn kinderen voor komende maanden af. Zij gaan tijdelijk naar Curaçao.

7) Sluiting

