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Regelgeving en wetgeving op gebied van Arbo hebben verscheidene malen op de agenda van de 
vrijwilligerscommissie gestaan. De onduidelijkheid over risico-inventarisatie en –evaluatie voor 
portverenigingen als MVC ’19 en de vorderingen op dat gebied in de vereniging laten zien dat nog 

ij het begin van het seizoen 2007/2008 bestond de commissie uit 5 vrijwilligers. Gedurende het 
et 2 leden versterkt, waarvan 1 lid inmiddels door ander werk weer moest 

fhaken. Een andere vrijwilliger is op het einde van het seizoen vanwege studie en andere 

maand 1 

t de activiteitencommissie al weer 
lijks terugkerende activiteiten 

werden voor het seizoen 2007-2008 vroegtijdig ingepland vanwege 

 toegevoegd, 

eel 
nnen MVC’19 verder werd 

r een goede verdeling van de activiteiten gedurende 
ende mogelijkheden worden geboden 

Datum 

s
werk aan de winkel is. 
 
Samenstelling commissie; 
 
B
werkjaar is de commissie m
a
vrijwilligersactiviteiten bij MVC’19 ook afgehaakt. De commissie bestaat nu dus weer uit 5 leden. 
 
Aantal belegde vergaderingen: met uitzondering van de maand juli heeft de commissie elke 
maal vergaderd in de kantine van MVC’19.  
 

9 Activiteiten  

Na een succesvol eerste jaar kijk
terug op het tweede jaar. De jaar

met name de drukke periode in april en mei 2008; 
seizoensafsluiting, kermis tijdens het eerste weekend van mei, 
scholentoernooi en MVC-dag. Als nieuwe activiteit werd de 
afsluiting van de eerste seizoenhelft aan de agenda
deze vond plaats op de zondag van de laatste 
competitiewedstrijden. De leden namen naar tevredenheid d
aan de georganiseerde activiteiten waardoor de saamhorigheid bi
bevorderd. De commissie blijft oog houden voo
het seizoen waarbij zal worden bekeken of alle geledingen voldo
deel te nemen aan de activiteiten.  

Activiteiten seizoen 2007-2008 
  
Activiteit 
Kalenderactie september t/m januari 
Kaderavond ktober 2007 Vrijdag 5 o
Algemene ledenvergadering 7 Vrijdag 2 november 200
Sinterklaasmiddag jeugd 07 Zaterdag 24 november 20
Afsluiting eerste seizoenshelft 07 Zondag 16 december 20
MVC-Quiz Vrijdag 28 december 2007 
Nieuwjaarsreceptie Zaterdag 5 januari 2008 
Skiën in Bottrop  Zaterdag 19 januari 2008 
Tafelvoetbaltoernooi  E-jeugd   Zaterdag 12 januari 2008 
Darttoernooi jeugdleiders Zaterdag 15 maart 2008  
Seizoenafsluiting  Zondag 27 april 2008 
Scholentoernooi  Woensdag 14 mei 2008 
MVC Dag Zaterdag 17 mei 2008 
F-Toernooi Zaterdag 24 mei 2008 
E-Toernooi  Zondag 25 mei 2008 
F-kamp Zaterdag 7 juni en zondag 8 juni 2008 
D/E Kamp Vrijdag 6 juni t/m zondag 8 juni 2008 
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