
Verslag 101ste algemene ledenvergadering PVC 
10 oktober 2016 
 
aanwezig: 18 leden (incl notulist Regine Vermeent), 1 tennislid en 6 
bestuursleden m.n. Michel Marree, Ad Hopman, Hans van Mens, Fons 
Dingelstad, Maup Akanni, Eddy Kool (aspirant bestuurslid) 
 
1. Opening door de voorzitter 
Michel heet de leden welkom. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
afmeldingen van Jan van Schaik, Frans Vermeent, Ivo Vermeent, Dirk Pronk, René Sloof, 
Henk van Rooijen, Jos van Maurik, Gert-Jan Sars 
 
3. Verslag ALV 2 nov 2015 
Geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris over het seizoen 2015-2016 
De naam van Gina Jongma staat verkeerd. Verder geen opmerkingen. 
 
5. Financieel verslag  
Hans: De uitgaven zijn bijna 7.000 euro hoger dan de opbrengsten. 
De sponsoropbrengsten zouden oorspronkelijk niet in exploitatie opgenomen worden. 
Geïnteresseerden kunnen bij de sponsorcommissie een uitsplitsing inzien. 
Boete Incassering ging afgelopen seizoen niet goed. Boetes komen voornamelijk van 
selectiespelers. Er zijn ook onverwachte boetes, o.a. door terugtrekken van een team. 
De begroting wordt vanaf dit seizoen in Sportlink bijgehouden. De gebruikelijke overzichten 
zullen er anders uitzien. 
- Willem de Groot begrijpt niet dat PVC inmiddels niet beter ervoor staat. 
 
6. Mondeling verslag kascontrole en verkiezing kascontrolecommissie 
Luuk Westera leest het verslag voor en verleent namens de commissie decharge aan de 
penningmeester. 
Verkiezing kascontrolecommissie 
Frans Vermeent moet na 3 jaar stoppen. Luuk Westera gaat door, samen met Ivo Fiolet. 
Reserve wordt Pieter Jan Hüsken. 
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BEZETTING KASCONTROLE KOMMISSIE 

 Seizoen 2012-1
3 

2013-1
4 

2014-1
5 

2015-1
6 

2016-1
7 

Ben van Straten 2 3       

Frans Vermeent R 1 2 3   

Thea Schoonheim 1         

Ivo Fiolet   Stage R R 1 

Luuk Westra     1 2 3 

Pieter Jan Hüskens         R 

 

R = Reserve 1 = eerste jaar 2 = tweede jaar 3 = derde jaar 

 
Willem de Groot stelt voor om alle financiële punten achter elkaar af te werken. 
Vergadering is het ermee eens. Vandaar de afwijkende volgorde van agendapunten. 
 
9. Verslag sponsorcommissie 
Eddy Kool spreekt namens de sponsorcommissie tevredenheid uit. 
Er is besloten om sponsoring op te nemen in de begroting voor betere transparantie naar de 
leden. 
De kidsclub loopt erg achter met betalen. De benadering van de mensen lijkt op leuren. 
De sponsorcommissie is dringend op zoek naar versterking.  
- Willem mist sommige opbrengsten of uitgaven en vraagt zich af hoe betrouwbaar de 
overzichten zijn. > Sponsorseizoen seizoen loopt niet gelijk aan boekhoudseizoen. Wordt in 
vervolg gelijk getrokken. 
- Kijkt de kascontrole ook naar de sponsorrekening? >Wordt vanaf volgend seizoen gedaan. 
 
Namens het bestuur bedankt de voorzitter Eddy Kool. De prestaties zijn een applausje 
waard. 
 
10. Vaststellen contributie 
Michel legt de berekening van de bedragen toe. Men heeft bij de berekening rekening 
gehouden met het aantal speelminuten per jaar. Voor iedereen geldt de afgesproken 
verhoging van 2,5% per jaar. 
Door de nieuwe berekening komt de contributie voor de vrouwen en mannen 35/45+ een 
stuk hoger uit.  
Door Studentenkorting betalen studenten hetzelfde als O19. Minder zou niet fair zijn. Onder 
studenten vallen HBO, VWO en MBO studenten die een studentenpas kunnen voorleggen. 
 
- Bart Besamusca deelt mee dat het 35/45+ team gaat stoppen met de dubbele competitie. 
Het team wordt gesplitst in of 35+ (zondagcompetitite) of 45+ (vrijdagavondcompetitite) en 
dus ook de contributie. 
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Er zijn een aantal leden die meetrainen maar niet voetballen. Bestuur blijft bij de beslissing 
dat iedereen voor spelend lid moet betalen. 
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Contributie 

Seizoen:  2015-16  2016-17  2017-18 

  %   %   %   

  +/+ € +/+ € +/+ € 

Senioren 2.5 217 2.5 222 2.5 228 

Senioren 35/45+ 50 108 67 148     

Senioren 45+ Vr         67 152 

Senioren 35+ Zo     67 148 67 152 

Vrouwen 35+ Vr     33 74 67 152 

Senioren Studenten 80 173 80 178 JO19 188 

JO19 - A 2.5 179 2.5 184 2.5 188 

JO17 - B 2.5 164 2.5 168 2.5 173 

JO15 - C 2.5 164 2.5 168 2.5 173 

JO13 - D 2.5 141 2.5 144 2.5 148 

JO11 - E 2.5 141 2.5 144 2.5 148 

JO9 - F 2.5 119 2.5 122 2.5 126 

JO7 - Welpen 0 100 2.5 103 2.5 105 

Zaalvoetbal 2.5 198 2.5 203 2.5 208 

Combi Veld / Zaal 2.5 277 2.5 284 2.5 291 

Niet spelende Leden 0 40 0 40 0 40 

G-Voetbal 0 0 0 0 0 0 

Vastgesteld √ √ √ √ √ √ 

  
  
Niet spelende Leden Bedrag per 8 oktober 2009 bevroren op 40 euro 
G-Voetbal Bedrag per 8 oktober 2009 bevroren op 80 euro 
Welpen Nieuw sinds seizoen 2015-2016 
Senioren 35/45+ Na overleg met 35/45+ leden van 50 naar 67% per 2016-2017 
Senioren 35/45+ Miv 2017-2018 worden de teams Senioren welke combi 35 en 45+ 
spelen gesplitst 
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Vrouwen 35+ Na overleg met de Vrouwen 35+ contributie op 1/3 van regulier 
senioren lid gezet voor seizoen 2016-2017 
Studenten Miv van 2016-2017 krijgen senioren studenten 20% studenten korting 
op aanvraag en vertoon studentenpas 
Studenten Miv van 2017-2018 krijgen senioren studenten op aanvraag op 
vertoon studentenpas het JO19 nivo aangerekend 
Gezinsleden Miv van 2017-2018 krijgen meerdere jeugdleden uit één gezin op 
aanvraag iedere €15 euro korting 
 
 
11. Vaststelling van de begroting seizoen 2017-2018 
De begroting sluit met een positief resultaat mede door het hoge sponsorbedrag. 
- Auke vraagt begrip voor boetes van selectiespelers die in het belang van het team zijn 
opgelopen. > Eddy licht toe dat de boetes te veel werden, de lijst van “club gele kaarten” 
werd niet doorgegeven, team en leiding heeft niet met het bestuur hierover 
gecommuniceerd. 
Spelersraad heeft met de plannen dat iedere speler zijn eigen boetes moet betalen 
ingestemd maar wil graag iets anders voor terug. De spelersraad en bestuur gaan dit verder 
bespreken. 
 
- Pieter Jan is blij met het positieve resultaat maar maakt zich zorgen als sponsorinkomsten 
wegvallen. Hoe gaat bestuur hiermee om? > Het bestuur zit er altijd kort op. 
 
- Julius vraagt zich af of alle betaalde vrijwilligers ingelicht waren over de korting van 10%. 
Fons geeft toe dat het bij de jeugd beter had gekund en hoopt dat Julius doorgaat. 
 
7. Bestuursverkiezing 
Ad Hopman en Hans van Mens hebben aangegeven dat dit hun laatste seizoen is. PVC is 
dus op zoek naar een secretaris en penningmeester.  
Eddy Kool wordt vice voorzitter.  
De vorige wedstrijdsecretaris Wesley Eijnt is afgetreden en wordt opgevolgd door twee 
jongens van het nieuwe PVC 5 Jeremy Kraak en Eric Veldhoen. 
Jeugdvoorzitter Gina Jongma was gestopt. Fons Dingelstad gaat voorlopig alleen door. 
Voorzitter blijft Michel Marree. 
Er zijn geen tegenkandidaten. 
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BEZETTING BESTUUR 

Functie Naam 2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

Voorzitter Michel Marree   St-H   St-h 

Vice Voorzitter Eddy Kool     A   

Secretaris Ad Hopman St-H   St-H Af 

Secretaris ??       A 

Penningmeester Hans van Mens St-H   St-H Af 

Penningmeester Aldert Polman       A 

Wedstr. Secr. Sen. Wesley Eijt   A Af   

Wedstr. Secr. Sen. Jeremy Kraak     A   

Wedstr. Secr. Sen. Erik Veldhoen     A   

Jeugdvoorzitter1 Fons Dingelstad   H   h 

Jeugdvoorzitter2 Gina Jongma H   Af   

Wedstr. Secr. Zaal Jacqueline Oortwijn   H   h 

Bestuurafgevaardigde Bert van der Werve   H   h 

Bestuursondersteuner Maup Akanni   H   h 

  
Legenda 
A = Aangetreden 
h = Herkiesbaar 
Af = Aftredend 
H = Herkozen 
St = Volgens de statuten 

 
 
8. Voorstel aanpassing paviljoen door afdeling tennis 
Co Versteeg licht de plannen toe. Michel vertelt iets meer. Co zal tijdens het drankje na 
afloop van de vergadering de plattegronden uitleggen.  
- Men maakt zich zorgen dat de verenigingen verder uit elkaar gaan groeien. > Fons vertelt 
dat er bepaalde afspraken en beloftes gedaan zijn, bardiensten blijven zoals nu. 
Scheidsrechters- en verzorgers ruimte blijven op de plek, worden alleen iets kleiner. Voetbal 
gaat vooruit met bergruimte. 
 
De aanwezige leden stemmen over de plannen: 
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17 voor 
1 tegen 
6 onthouden 
 
12. Rondvraag 
 
Ivo Fiolet 
1. Wat is de visie van het bestuur ivm spelen in de 3e klas? 
2. Hoe ziet PVC de doorstroming van O19 naar senioren?  
Rond de winterstop zal dit bekeken worden. 
 
Binnenkort wordt de visie en missie van PVC gepubliceerd op de website. Ook komt er een 
taakomschrijving van het bestuur en een overzicht van de taken van selectie en begeleiding.  
 
 
13. Sluiting 
Om 22.54 uur werd de vergadering gesloten. 
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