Geschiedenis PVC van 2006-2015
In het seizoen 2005-2006 werd de voorzittershamer bij de jeugd door Gert Kraak overgenomen van
Bertus Ludwig. In dit seizoen werd gespeeld met 6 seniorenteams, 15 jeugdteams (waaronder 1
minipupillen-team) en 11 futsalteams (7 heren- en 4 damesteams).
Zoals in het voorgaande hoofdstuk t/m 2005 al vermeld, werd het 90-jarig bestaan pas gevierd op
zaterdag 1 april 2006 met overdag een soort zeskamp voor de jeugd + ouders en natuurlijk ook de
senioren.
's Avonds was er een feestavond met live muziek.
Voor de spelers van het 1e elftal was deze avond ongelukkig gekozen, omdat zij de volgende dag
kampioen konden worden tegen hekkensluiter KDS. Gelukkig werd deze wedstrijd met 5-1
gewonnen en kon er daags na het jubileumfeest opnieuw feest gevierd worden. Het 1e promoveerde
naar de 5e klasse.
In mei werd er voor de A-junioren een internationaal toernooi van 2 dagen georganiseerd.
Verder werd in dit seizoen Jan Bennink benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Het seizoen 2006-2007 waren er 6 seniorenteams, 18 jeugdteams (1 minipupillen-team) en 10
futsalteams (6 heren- en 4 damesteams). Voor het eerst is er ook een wachtlijst van jeugdspelers, die
graag bij PVC willen komen voetballen.
PVC is ook toegetreden tot het RAC, een samenwerkingsverband van FC Utrecht met regionale
amateurclubs. Op sportief gebied is er niet heel veel spannends gebeurd, al heeft voor het eerst een
jeugdteam de bekerfinale mogen spelen. De eer was aan de B1, maar deze konden het in de finale
helaas niet bolwerken.
In 2007 krijgt de website van PVC voor het eerst echt vorm. Onder de paraplu website van SNP,
maken de verenigingen binnen de stichting elk hun eigen website. Als spin-off van deze website
komt er ook een digitale nieuwsbrief, het E-PVCertje, die de papieren versie van het PVCertje zal
vervangen.
In juli 2007 verschijnt het papieren PVCertje voor het laatst en wordt een nieuw tijdperk ingeluid.
Op 10 september 2007 treedt voorzitter Frans Vermeent af, omdat hij het moeilijk vindt om dit te
combineren met zijn andere functie als penningmeester van SNP. Hij blijft wel in het bestuur als
vicevoorzitter. Zijn opvolger wordt Michel Marree, die tot op de dag van vandaag de voorzittershamer hanteert en PVC de “nieuwe eeuw” in zal leiden.
Het seizoen 2007-2008 heeft PVC 6 seniorenteams, 20 jeugdteams en 10 futsalteams.
In september 2008 was er een spetterende 80's party, een echt ouderwets gezellig PVC feest.
Dit seizoen begint met een nieuwe trainer, Jack de Hoogt, die de plaats van Remco de Koning heeft
ingenomen. Remco is na 3 seizoenen weer teruggekeerd naar zijn oude liefde Saestum in Zeist. Jack
is ook een oud-speler van PVC en dus teruggekeerd op het oude nest.
Jos Ewald heeft inmiddels weer de voorzittershamer bij de jeugd overgenomen van Gert Kraak, die
tijdens het vorige seizoen afscheid had genomen. Ook het voorzitterschap van Jos duurde helaas
niet lang, want al snel moest hij om medische redenen afhaken, waarna Martijn Martens het stokje
van hem heeft overgenomen.
Terugkerend thema is deze jaren ook het schrijnend tekort aan vrijwilligers en hoe dit op te lossen.

In december kwam FC Utrecht langs bij de jeugd met de Forza FC Utrecht-Toer, een voetbalclinic
voor alle jeugdleden.
Op 28 december 2008 werd er ook voor het eerst een echt Winterkost toernooi georganiseerd,
waarbij behalve voetballen, ook het eten van echte winterkost, zoals boerenkool met worst, centraal
stond.
Op 21 juni 2009 was er dan nog een Open Dag waarbij alle verenigingen van het Sportpark Marco
van Basten zich aan de buurt presenteerden.
Dit jaar waren de dames 1 van het futsal ook weer eens kampioen, naast de diverse jeugdteams die
elk jaar wel enkele kampioenschappen binnenhalen.
Vanaf het seizoen 2009-2010 komt er een nieuw vrijwilligersbeleid, waarbij diverse taken door alle
teams ingevuld moeten worden. Hoe deze dit invullen wordt aan de teams zelf overgelaten. Omdat
Martijn Martens halverwege het seizoen is gestopt als jeugdvoorzitter, wordt deze functie tijdelijk
(!) door voorzitter Michel Marree a.i. ingevuld. Dit blijft uiteindelijk het hele seizoen zo.
In dit seizoen zijn er maar liefst 8 seniorenteams, 24 jeugdteams en 7 zaalvoetbalteams.
De Stichting “Doe een wens” werd geadopteerd, waarvoor collectebussen op de bar werden gezet.
Verder werden van diverse activiteiten (deel-)opbrengsten in de pot gestopt, waarmee deze stichting
van enkele flinke donaties kon worden voorzien.
Het seizoen 2010-2011 begint met een nieuwe jeugdvoorzitter, Ted Vermeulen. Ted is voor PVC
weliswaar een buitenstaander, maar is in de Utrechtse sportwereld een bekende verschijning.
Samen met het jeugdbestuur stelt hij een Jeugdbeleidsplan 2011-2015 op, waarin de visie op de
jeugd van PVC voor de eerstkomende 5 jaar beschreven wordt.
Het bestuur van PVC tekent het convenant “Sport en Alcohol”, net zoals de meeste Utrechtse
sportverenigingen. Hierin is vastgelegd dat er geen alcohol geschonken wordt aan leden onder de 18
jaar. Een paar later is dit overigens wettelijk geregeld.
Een grote groep jeugdtrainers/-leiders volgt de pupillenopleiding aan de KNVB Academie.
In maart 2011 start er ook voor het eerst een 45+ competitie onder de vlag van de KNVB. 4 of 5
teams spelen in een poule en organiseren om de beurt op een vrijdagavond een toernooi. PVC doet
hieraan ook met 1 team mee.
Na enkele conflicten eindigt het seizoen zonder jeugdvoorzitter en Technisch Jeugd Coördinator,
die er beiden de brui aan hebben gegeven.
Het seizoen 2011-2012 begint met een nieuwe trainer, Hans Cozijn. Hij is net als zijn voorganger,
Jack de Hoogt, een oud speler van PVC en dus een bekende binnen de club.
Jan Stellingwerf is bij het begin van het seizoen de jeugdvoorzitter a.i. Halverwege het seizoen
neemt Michel Marree dit weer over van Jan, ook nog steeds a.i.
Dit was tevens het laatste seizoen van het E-PVCertje. O.a. door beveiligingsproblemen met de
website van de SNP werd door enkele verenigingen, waaronder PVC Voetbal besloten met een
eigen website verder te gaan. Incidenteel wordt er nog wel een digitale Nieuwsbrief verzonden.
In het seizoen 2012-2013 wordt er weer een nieuwe jeugdvoorzitter gevonden of liever gezegd 2
jeugdvoorzitters, want Gina Jongma en Fons Dingelstadt besluiten als duo het voorzitterschap van
de jeugd op zich te nemen.

Het 1e elftal promoveert sinds hele lange tijd weer eens naar de 4e klasse! En in de slipstream van
het 1e promoveert het 2e elftal naar de reserve 3e klasse. Ook dat was vast al heel lang geleden voor
het laatst geweest.
In dit seizoen was er ook een conflict over vrijwilligerstaken die elk team geacht wordt uit te voeren
en dit resulteerde er in dat het 5e elftal zich geroepen voelde om te verkassen naar een andere
vereniging.
In het seizoen 2013-2014 stopt René Sloof na vele jaren als wedstrijdsecretaris bij de senioren. Tot
op heden is deze vacature nog steeds niet opgevuld.
Het 1e elftal handhaaft zich na een moeizame 1e seizoenshelft uiteindelijk vrij gemakkelijk, door
een serie goede resultaten na de winterstop.
Het aantal zaalvoetbalteams is inmiddels afgezakt naar 5 teams. Dit was niet van de een op andere
dag zo gegaan, maar is een proces van de laatste paar jaar geweest.
Ook wordt er in dit jaar weer eens een sponsorcommissie opgericht, waarvan in het 100e jaar
uiteindelijk de vruchten geplukt zullen worden.
De jeugd begon aan dit seizoen met 26 teams, maar wist het helaas met “slechts” 25 teams te
beëindigen, omdat de A1 junioren halverwege moesten worden terug getrokken.
In het jubileumseizoen 2014-2015 is PVC begonnen met 8 seniorenteams (6 op zondag (waaronder
een 35+ team), 1 op zaterdag en een 45+ team op vrijdagavond), 25 jeugdteams en 5
zaalvoetbalteams.
Er is een jubileumcommissie in het leven geroepen die onder leiding van coördinator Dirk Pronk
(speler van PVC 3) de festiviteiten in het jubileumweekend gaat organiseren. Het jubileum zal
gevierd worden in het weekend van 12-14 juni 2015.

