Verslag 102 de algemene ledenvergadering PVC
23 oktober 2017
aanwezig: 54 leden, 5 bestuursleden Michel Marree, Ad Hopman, Hans
van Mens, Eddy Kool, Mohamed Akanni, Aldert Polman (aspirant
penningmeester), Regine Vermeent (notuliste)
1. Opening door de voorzitter
Michel Marree opent de vergadering en is verheugd over de grote opkomst en nieuwe
gezichten.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is een afmeldingen via mail en 10 via de nieuwe app van voetbal.nl binnengekomen.
Ricardo, Eric, Rene, Richard, Jeffrey, Ruben, Maarten, Elvis Onni, Abdel, Djao
Fons Dingelstad is afwezig ivm ziekte. We wensen hem beterschap. Henk Wilkes is
afgelopen seizoen overleden. De ALV houdt 1 minuut stilte.
3. Verslag ALV 10 oktober 2016
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.
4. Terugblik seizoen 2016-2017
De aanwezigheid van Aldert Polman wordt toegelicht. Hij loopt al een aantal maanden
“stage” in het bestuur en zal na aftreden van Hans de post van penningmeester overnemen,
indien niemand tegenstemt.
Aldert stelt zich voor en blikt terug op het vorig seizoen. Er waren veel goede sportieve
prestaties door een groot aantal teams en een grote inzet door vrijwilligers. Uiteraard is de
promotie van het 1e team nog extra onder de aandacht gebracht.
Aldert vertelt over de visie en missie, het beleidsplan en de 4 takken die het bestuur bedacht
heeft. Voor de tak communicatie moet meer aandacht komen. In de communicatie schieten
we weleens te kort. Peter Beckers zal later meer over de tak vrijwilligers vertellen. Ook de
tak financiën en materialen komt straks nog aan bod. Er wordt steeds meer aandacht
geschonken aan opleiding en uitbreiding van technisch kader.
Dirk Pronk vertelt straks iets vanuit de SNP.
PVC zou graag een 2e kunstgrasveld willen. Ook daarover wordt later in de vergadering
over gesproken.
5. Financieel verslag boekjaar 1-7-16 t/m 30-6-17
Aldert licht toe. Sinds jaren heeft PVC weer eens een positief resultaat. De resultaatrekening
ziet er nog een beetje rommelig uit, omdat we overgegaan zijn naar een andere
administratie in Sportlink.
6. Verslag sponsorcommissie
Eddy doet verslag. De commissie is goed bezig en trots op de opbrengsten.
De sponsorinkomsten worden tegenwoordig opgenomen in de begroting.
Frans Vermeent meldt dat hij nog geen oproep heeft gehad voor herhaling sponsoring van
een bordje op de gang. Die oproep zal begin 2018 gedaan worden.

PVC is erg blij met de hoofdsponsor UBN. Willem de Groot wil niet dat de club afhankelijk is
van alleen zijn bijdrage. De commissie moet nog hard aan de slag en is druk op zoek naar
versterking, vooral uit de jeugd, en naar nog meer sponsors.
Het zou leuk zijn om iets met merchandising te doen. Er komt weer een sponsoravond en
sinterklaasfeest.
De commissie wil de inkomsten slim besteden en een reserve aanhouden.
7. en 8. Mondeling verslag en verkiezing kascontrolecommissie
Er is nog geen schriftelijk verslag.
Ivo Fiolet legt uit dat na een paar kleine opmerkingen, die gelijk zijn aangepast, de stukken
zijn goedgekeurd. Ivo Fiolet en Luuk Westera verlenen als kascontrolecommissie decharge
aan de penningmeester.
Verkiezing kascontrolecommissie
Luuk Westera moet na 3 jaar stoppen. Ivo Fiolet gaat door, samen met Pieter Jan Hüsken.
Reserve wordt Nico Hendriks.
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9. Bestuursverkiezing 2017- 2018
Aftredend zijn: Ad Hopman (secretaris), Hans van Mens (penningmeester)
Kandidaat: Aldert Polman (penningmeester)
Vacature: secretaris
In de jaren van zijn voorzitterschap weet Michel niet beter dan dat Ad en Hans in het bestuur
zaten. Jammer dat zij gaan stoppen, maar ook fijn dat er wat jong bloed gaat stromen.
Michel geeft Ad en Hans een bloemetje en een attentie en bedankt hen namens PVC voor
hun bewezen diensten.
Aldert is kandidaat voor penningmeester. Hij wordt zonder tegenstemmen aangenomen.
Voor secretaris is nog geen nieuwe kandidaat beschikbaar. Op papier wordt Regine
Vermeent als secretaris genoemd. Zij heeft al voldoende werk met het ledensecretariaat. Er
wordt dus nog druk gezocht naar een nieuwe secretaris.
Miriam vraagt hoeveel uren de functie in beslag neemt. Volgens Ad kost het gemiddeld 10
uur per maand.
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10. Vaststellen van de begroting seizoen 2017-2018
Aldert vertelt over de financiële commissie die bestaat uit Frans Vermeent, PieterJan
Husken en Henri Froeling. Zij steunen en adviseren de penningmeester.
Aldert legt uit dat de balans niet bij agendapunt 5 is besproken en doet dit alsnog. Frans
vraagt of volgend jaar de vergelijkende cijfers ook opgenomen kunnen worden.
Begroting
Er zijn meer inkomsten door meer leden, meer sponsoracties en o.a. de GCA.
Ongeveer 81% van de inkomsten worden direct besteed aan de vaste kosten, in het
variabele deel van 19% is o.a. een bedrag voor het thema “verbinden” gereserveerd.
Dirk: consumptiekosten voor kantinevrijwilligers worden door de stichting met de overige
kosten van PVC voetbal verrekend.
Ivo F: begroting voor boetes is een hoger bedrag geworden. Antwoord: door meer teams in
de A- categorie en KNVB- scheidsrechters ontstaan helaas meer boetes.
Willemijn: zijn er geen inkomsten vanuit de kantine? Antwoord: nee, maar daarvoor heeft
PVC geen zorgen over veldhuur, accommodatie, water, licht, verwarming e.d.
Auke: kosten scheidsrechter voor vriendschappelijke wedstrijden ontbreekt. Aldert past de
omschrijving aan.
Hedzer: heeft PVC door zaalvoetbal nog opbrengsten? Antwoord: Ja

Willem: Waarom komt de begroting op 0 uit? Meer leden en sponsoring en toch geen
positief resultaat? Antwoord: Het resultaat is opgenomen bij de posten vervangingsreserve
en voorzieningen.
Aldert vertelt over het idee om aan het einde van het seizoen een soort financiële ALV te
houden.
Remco Kosters: zou graag een meerjarenbegroting in de financiële ALV zien.
Ivo F: dus de beslissing over contributie volgt in de te houden financiële ALV.
Datum voor de financiële ALV is wenselijk vóór de overschrijvingsdatum 15 juni om mensen
gelegenheid te geven te reageren of weg te gaan i.v.m. contributieverhoging
Nico: waskosten waren niet eerder begroot. Antwoord: Dat was wel zo, maar toen op een
ander plek.
11. Thema seizoen 2017-2018: Verbinden
De begroting wordt pas vastgesteld na de uitleg van thema verbinden omdat daarvoor een
bedrag van 2.500 euro is gereserveerd.
Aldert vertelt dat er veel goede dingen gebeuren bij PVC, dat heel veel mensen actief zijn en
dat PVC groeit. Gevaar is dat het overzicht wegvalt.
Daarom is gekozen voor thema verbinden.
Wat is voor de leden belangrijk? Er volgt een discussie van 10-15 minuten.
De aangedragen punten worden verzameld en besproken in de bestuursvergaderingen.
Naar aanleiding van deze voorstellen is de begroting goedgekeurd.
12. Vrijwilligers
Michel vertegenwoordig de tak vrijwilligers vanuit het bestuur en werkt samen met Peter
Beckers.Peter vertelt de plannen. Ieder lid of ouder van zou vrijwilligerswerk moeten doen.
Vanaf 1 januari zal iedereen daarom ingedeeld worden. De taken worden over alle teams
evenredig verdeeld. Er wordt rekening gehouden met het wedstrijdschema. Men is per team
verantwoordelijk voor de invulling. De plannen worden voor 1 januari verder uitgewerkt.
13. Toekomst van Stichting de Noordpunt
Dirk (officemanager van SNP) neemt het woord.
Er is weinig kennis van wat de SNP is of doet. Dirk legt de samenstelling van het bestuur en
de taken uit. De SNP is ook bezig met plannen om meer te verbinden. In januari 2018
krijgen de leden meer informatie over de ontwikkeling van die plannen.
Dirk neemt per 20 november ontslag als office manager ivm een fulltime baan. Gezocht
wordt nu een nieuwe officemanager voor 15 uur per week die zich bezighoudt met zaken
zoals nieuwe verlichting, nieuw kunstgrasveld, verhuur e.d. Op 11 november vindt een
sportpark borrel plaats voor alle vrijwilligers van het sportpark.
Sander informeert over de verbouwing. Antw: Er is door allerlei redenen vertraging ontstaan.
Frans: wordt het financiële plaatje eerst voorgelegd aan de leden? Michel: in de vorige ALV
is er al over gesproken en ingestemd met de verbouwing. Ook is een voorlopige financiering
goedgekeurd door het bestuur. Na mei 2017 is er geen actie en nieuws meer geweest.

Willem: levert voetbal niet te veel ruimte in? Voetbal wordt steeds groter.
Luca: moet niet iemand van voetbal mee plannen? Verbouwing heeft invloed op het
sportpark. Antw: Michel herhaalt, er was na mei geen actie meer. Het bestuur houdt het
goed in de gaten. Er gaat geen schep in de grond voordat de definitieve plannen bij ons
bestuur bekend zijn.
14. Rondvraag
Miriam: wanneer verwachten we nieuws over uitbreiding velden. Antw: Willem: gemeente
werkt langzaam. Gemeentelijke fractie van het CDA komt langs voor een gesprek hierover.
Willem heeft nog contact met de gemeente. Hockeyvelden in Utrecht hebben prioriteit, maar
men ziet wel de bijzondere functie van onze vereniging.
Frans: samenwerking met zaal is er totaal niet. Hoe ziet het bestuur dit? Antw: Michel: er is
inderdaad weinig contact behalve bij (incidentele) incidenten. We hebben geen last, maar
ook weinig voordeel van.
PJ: de kleding van jeugd selectie teams is weer een probleem. Temming is bekend om
problemen bij levering. Rugnummers van vervangende shirts corresponderen niet met
origineel nummer dat in sportlink staat en dat levert boetes op. Antw: Michel: de
teammanager is verantwoordelijk en moet de goede nummers in het mDWF invullen.
Jos Ewald: is verrast door de grote opkomst. Hij bedankt het bestuur voor het gedane werk
van het afgelopen seizoen.
Joey: wanneer krijgen we terugkoppeling over de actie verbinding? Antw: Aldert: het bestuur
wil maandelijks 2 punten bespreken en terugkoppelen aan de leden.
Julius: zelfde vraag als Joey.
15. Sluiting
22.52 uur.

