Notulen van de 103e Algemene Ledenvergadering PVC
Versie 1.0, mei 2018

Aanwezig: 24 leden, waaronder bestuursleden Michel Marree, Eddy
Kool, Mohamed Akanni, Aldert Polman
1. Opening door de voorzitter
Michel Marree opent de vergadering om 20:10 uur.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er is een klein aantal afmeldingen. Verder geen stukken of mededelingen.
3. Korte terugblik seizoen 2017-2018
•

•
•
•
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Achraf Gambin heeft zijn TC3 diploma gehaald. We zijn als club zeer
verheugd en feliciteren hem hartelijk met het behalen van dit diploma. Bij
afwezigheid van Achraf zullen we hem op een later tijdstip in het zonnetje
zetten.
Het bestuur is nog steeds niet compleet. Dat is een grote zorg aan het
worden.
Het eerste team is helaas gedegradeerd. Maar we hebben gelukkig ook
een aantal kampioenen in ons midden, waarvoor proficiat!
Raymond Ronkes blikt terug vanuit het jeugdbestuur:
o Fons Dingelstad is het grootste deel van het seizoen vanwege
ziekte afwezig geweest. Dat was wel een aderlating voor de club.
We zijn zeer blij dat zijn gezondheid zeer vooruit is gegaan en we
hopen hem binnenkort weer in onze gelederen te kunnen
opnemen.
o Helaas zijn er vanavond geen jeugdleden en maar een paar ouders
aanwezig. Hier zullen we aandacht aan moeten geven om de
verbinding met deze leden te vergroten.
o Dit jaar hebben we voor het eerst een welpen groep gehad op
zondag. Dit is een mooie vernieuwing! De ouders/trainers hebben
aangegeven dat het een heel leuk seizoen was, maar dat de
aansluiting met de rest van de jeugd wel moeizaam is.
Hier gaan we mee aan de slag.
o De pupil van de week is ook dit seizoen een groot
succes geweest! Wellicht is het een idee om ook een
senior van de week te hebben die op de zaterdag mee
mag lopen!
Nathalie vult aan dat ze iedereen die dit mogelijk heeft
gemaakt heel erg wil bedanken! Het is elke keer gelukt
om hier weer iets bijzonders van te maken.
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Julius antwoordt daarop dat de selectie het ook
heel erg leuk vindt!
We werken vanaf dit seizoen met jaargebonden
groepen. Dat is wel even zoeken geweest.
Begin van het seizoen zijn we ook wedstrijden van
de jongste teams op het trapveldje gaan spelen. Dat
was een zeer goede beslissing!
We hebben veel plezier gehad, maar we hebben ook teveel
momenten gehad dat er helemaal geen plezier was. Dit gold wel
voor zowel de jeugd als de senioren. Naar de mening van het JB is
de gedragscommissie te vaak in actie geweest en is er zelfs een lid
weggestuurd.
Ook dit seizoen is gebleken dat de puberteit een lastige tijd kan
zijn. Het is top dat er veel mensen zijn die zich hiervoor inzetten!
De Schalke04 en SoccerMoves dagen in de meivakantie waren een
groot succes!
Helaas gaan de eigen jeugdtoernooien dit jaar niet door. Dit zullen
we gaan evalueren zodat we volgend jaar weer goed beslagen ten
ijs kunnen komen!

4. Tussentijds aftreden vice-voorzitter Eddy Kool
Eddy heeft per 1 juni een grote nieuwe uitdaging, hij is zelfstandig ondernemer
geworden! Dit is echter helaas niet te combineren met de werkzaamheden die
hij in het bestuur uitvoert. De functie zal in het nieuwe seizoen niet met een
apart DB lid worden ingevuld. Michel reist op dit moment wat minder voor zijn
werk en geeft aan dat hij meestal wel beschikbaar is als voorzitter. In gevallen dat
dit knelt zullen de overige DB leden inspringen.
De ALV bedankt Eddy zeer hartelijk en onderstreept dit met een bloemetje en
een heerlijk bierpakket. Ook wensen we Eddy heef veel voorspoed met zijn
nieuwe onderneming!
5. Vaststellen van de contributie en de begroting seizoen 2018-2019
Contributieoverzicht en begroting is meegestuurd met de stukken van de
vergadering.
De contributie gaat komend seizoen iets harder omhoog dan
gebruikelijk. De voornaamste reden hiervoor is het nieuwe plan om
de jeugdopleiding een extra boost te geven. Alle jeugdteams zullen
volgend seizoen extra ondersteund worden en er zal gewerkt gaan
worden met een nieuw opleidingsplan. We willen hier niet alleen de
kwaliteit van het spel een extra boost geven, maar ook de
ondersteuning van de trainers van alle teams naar een hoger plan
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trekken. Zo kunnen we ook een gezondere doorstroom tussen de
teams bewerkstelligen.
Er wordt een aantal vragen gesteld:
- Wat wordt er gedaan met de nalatenschap van Jos?
Hier zullen we zeker op voortbouwen. Jos heeft veel goed
werk gedaan voor de club en dit heeft een mooi fundament
gelegd voor deze nieuwe stap.
- Wat gebeurt er met de mensen uit de huidige TC?
In de nieuwe opzet krijgt de TC opnieuw een hele belangrijke taak. Iedereen
blijft behouden en we hopen dat iedereen ook volgend seizoen zich weer in
wil zetten. Het is zeer zeker geen vervanging van het huidige kader, maar een
extra aanvulling op datgene dat we al jaren doen om het een extra boost te
kunnen geven.
- Luca merkt op dat de nieuwe trainers dit seizoen de begeleiding hebben
gemist. Dat dit nu centraal gedaan gaat worden is een mooie verbetering.
- Benedicte oppert om de trainers te laten rouleren. Als eenzelfde trainer te
lang op 1 team staat dan kan de chemie verloren gaan. Michel merkt op dat
hier zeker naar gekeken wordt.
- Nathalie vraag zich af of opvoeding van de kinderen in deze nieuwe opzet
ook meer aandacht gaat krijgen? De ethiek, normen en waarden zijn zeer
belangrijke waarden binnen de club en die vallen en staan bij een goede
begeleiding. Dus hier zal zeker ook aandacht aan gegeven worden.
- De uiterste opzegdatum staat niet helder op de website vermeld. Hier moet
naar gekeken worden.
Hiernaast hebben we binnenkort weer een gesprek met de gemeente. Het is de
vurige hoop dat we snel een tweede kunstgrasveld zullen krijgen. Dit zal een
hoop van onze organisatorische problemen oplossen.
We zullen hierbij ook moeten kijken of en zo ja welke kosten de vereniging hier
zelf moet gaan maken. De verlichting is hierbij bijvoorbeeld een punt van
aandacht.
De begroting wordt unaniem aangenomen door de ALV.
6.

Bestuurszaken
•

•

Secretaris positie vacant
Het opvullen van de vacature voor de secretaris is nog steeds niet
gelukt. Regine Vermeent vult deze taak ad interim op en waar
nodig vangen de andere bestuursleden deze taak nu op. We zullen
we snel moeten zorgen dat deze functie wordt opgevuld.
Uitleg Jeugdbestuur over nieuwe spelvormen en teamindelingen
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Het bestuur geeft een korte uitleg over de nieuwe spelvormen.
De teamindeling wordt de komende weken verwacht.
•

Nieuw organogram en opzet commissies
➢ Hoe ziet het er uit?
➢ Wat is de achterliggende gedachte?
➢ We doen allemaal mee!
Aldert geeft een korte presentatie van de nieuwe opzet van de organisatie
binnen PVC. Hierna wordt aan de ALV voorgelegd of ze dit plan steunen.
De opzet van de nieuwe organisatie wordt unaniem aangenomen door
de ALV.
7.

Uitleg AVG en PVC
Ivo Vermeent geeft een toelichting op wat er is gebeurd. Er is door een aantal
mensen veel werk verzet om alles rond de AVG goed en gedegen op te zetten.
PVC is er trots op dat we als een van de weinigen klaar zijn voor de nieuwe
regelgeving.
Michel merkt op dat er in de praktijk wel wat zaken zullen gaan wijzigen en dat
we hier goed naar moeten kijken en hier alert op moeten blijven. Zo zijn de
gegevens van de leden en relaties beter beschermd en moeten we oude gegevens
sneller en vollediger verwijderen. Ook moet iedereen die met gegevens werkt
een verklaring tekenen.
Hoe we alle benodigde gegevens, zoals teamindelingen, gaan delen is nog een
punt dat aandacht behoeft. Hier zijn al wel goede ideeën voor en die zullen de
komende weken uitgewerkt worden.

8.

Discussie : Hoe maken we PVC meer van ons allemaal?
Gezien de tijd korten we de geplande discussie in tot een plenaire actie. Hier
komt het volgende uit:
•

Vrijwilligers
➢ Waardering is zeer belangrijk en we moeten iedereen koesteren
➢ Hoe kunnen we meer mensen enthousiasmeren?
➢ Betere inzet en planning is vereist

•

Materiaal
➢ Kritischer bekijken hoe we met onze spullen omgaan
➢ De communicatie omtrent materiaal moet beter (hoeveel
is er nodig en waarvoor?)

•

Communicatie
➢ Persoonlijker
➢ Tijdig en alleen als het nut heeft
➢ Duidelijker met meer aanspreekpunten
Gezelligheid

•
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➢ Feest/activiteiten kalender
➢ Opening en afsluiting van het seizoen
➢ Thema’s benadrukken
9.

Thema seizoen 2018-2019 : Techniek
Iedereen is het erover eens dat de nieuwe opzet een goede
ambitie uitstraalt. We moeten onze beloftes wel waar gaan maken! Hiervoor is
een goede planning en communicatie vereist!
Op dit moment is er nog een aantal gaten in het trainerskader. Hier zullen we de
komende weken invulling aan gaan geven.

10. Vrijwilligers : Presentatie inzet vrijwilligers via de voetbal.nl app
Michel geeft een korte toelichting wat we hiermee kunnen gaan doen.
Voordeel is dat iedereen hiermee kan zien wat hij/zij wanneer moet doen
en hier ook reminders voor krijgt. Dat is heel prettig!
11. Rondvraag
Gert-Jan; is er al een plan voor uitbreiding van de kleedkamers?
Dit koppelen we aan het tweede kunstgrasveld. Wanneer dit er ligt, dan gaan we
kijken naar de haalbaarheid van een dergelijk plan.
12. Sluiting
De vergadering wordt om 22:43 afgesloten.
Actiepunten:
a. Uiterste opzegdatum goed zichtbaar op de website plaatsen.
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