Verslag Buitengewone Algemene Ledenvergadering en vragenuurtje 8
juni 2020
Aanvang: 20.02 uur
Aanwezig 20 leden (20 leden, waaronder 6 bestuursleden)
1. Michel Marree legt de regels uit van online vergaderen
2. Toekomst zaalvoetbal
De voorzitter, Michel, legt uit waarom PVC wil stoppen met afdeling zaalvoetbal. Het is veel
administratie, maar weinig toevoeging aan de club.
Omar van zaalvoetbal reageert, dat hij het jammer vindt dat het besluit niet in overleg is
genomen.
Jacqueline Oortwijn, wedstrijdsecretaris zaal, legt uit dat zij overleg had met de voorzitter. a.
de betrokkenheid vanuit zaal was minimaal. b. PVC heeft geen eigen zaal. c. het innen van
de contributie kostte heel veel tijd en moeite. Jacqueline heeft begrip voor de beslissing van
het hoofdbestuur. Jacqueline denkt dat het voor o.a. zaal 1 en 4 (teams van Omar) makkelijk
moet zijn een andere club te vinden. Twee andere teams hebben al andere clubs gevonden.
De aanwezige leden kunnen stemmen door de chat in te vullen.
Omar vraagt om uitstel. Hij heeft niet op een stemming gerekend en zo’n abrupt einde.
Michel legt nogmaals uit dat het niet meer in onze organisatie past.
Stemming voor terugtrekken zaal afdeling: 9 stemmen vóór, 6 onthoudingen en 1 stem
tegen. De afdeling zaal is hiermee opgeheven.
Jacqueline zal bij de ALV in oktober formeel aftreden als bestuurslid.
3. Terugblik op Corona
Aldert Polman van de corona commissie doet verslag hoe PVC met een paar mensen het
voetbal weer opgepakt heeft. Er is gekozen om in kleine stappen op te schalen en geen
risico’s te nemen.
We zijn trots hoe we dat samen hebben kunnen regelen. We waren sneller met de opzet dan
de gemeente en hebben daarvoor complimenten gekregen.
Roos heeft vooral veel tijd ingestoken, en ook de coördinatoren. Dank aan het bestuur voor
de backup en dat de groep zelfstandig heeft mogen werken.
Michel dankt de commissie voor de inzet en complimenteert hen.
4. Financieel
Youssef Hdaddou legt uit dat een uitgebreid verslag van de financiën bij de ALV in oktober
volgt. Hij doet nu een korte update over de huidige financiële positie van de club.
De kantine-inkomsten zijn in het geheel niet. Wat betreft de sponsorinkomsten is de
verwachting dat die terug zullen lopen. Verder zien we enerzijds minder instroom van
nieuwe leden en anderzijds meer uitstroom van bestaande leden. Daar tegenover staat dat
bepaalde kosten niet hoeven te worden gemaakt. Zo zal de energierekening lager zijn, hoeft
er minder afgedragen te worden aan KNVB, de veldhuur en personeelskosten worden deels
gecompenseerd en vrijwilligersvergoedingen zijn stopgezet.
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De plussen en minnen zijn in kaart gebracht en de financiële gevolgen zijn
relatief beperkt gebleven. Onze club is financieel gezond, we kunnen tegen
een stootje. Maar dat we zuinig moeten zijn is wel een feit.
Over de contributie voor volgend seizoen kan Youssef nog niets zeggen. Het bestuur houdt
de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en we zullen ons uiterste best doen om het
huidige contributie niveau te kunnen blijven handhaven, ook na deze vervelende periode en
de toenemende kosten.
Vragen:
1. Hoe krijgen we de aanmeldingen op gang?
Er zijn veel minder aanmeldingen dan vorige jaren.
Nannie Gieles coördineert de werving van welpen. Er komen proeftrainingen voor welpen,
flyers worden uitgedeeld, er wordt gebruik gemaakt van Facebook en Nextdoor, kinderen
nemen vriendjes mee, er zijn kadootjes. Er is contact met scholen, ook met Den Hommel en
De Kwakel. Omar wil contact opnemen met de Parkschool.
Mensen hebben waarschijnlijk een afwachtende houding ivm Corona.
Meer leuke ideeën zijn welkom via proeftraining@pvcvoetbal.nl
2. Vacante plek bestuur
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een vrijwilligerscoördinator en een secretaris.
Thijs vraagt of er geen afgevaardigde van de technische commissie in het bestuur moet.
Youssef nodigt de leden uit zich op te geven voor deze vacatures.
3. Hoe 1 juli/ 1 september te beginnen?
Het paviljoen mag per 1 juli weer open. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe we dit
moeten gaan inregelen, maar de paviljoen commissie gaat hier keihard mee aan de slag.
Competitie begint begin september. Er is geen tijd voor een oefenprogramma.
4. Hoe gaat ons Normaal in het paviljoen uitzien?
We proberen 1 juli te openen, al is het maar voor een drankje.
Roos verteld dat de Corona commissie het seizoen een beetje verlengd heeft tot half juli.
5. De KNVB stopt met 35+ 7x7. Hoe moet dat verder?
KNVB heeft plotseling en zonder overleg besloten om te stoppen. Er zijn voldoende clubs in
de regio die door willen. Michel is druk aan het regelen om zonder de KNVB door te gaan.
Hij heeft contact met een jurist van Sport Utrecht voor de juiste informatie. L
Het lijkt dat de KNVB aansprakelijk blijft.
Hedzer is blij met de aanpak van Michel en dankt hem ervoor.
Sport Utrecht en Sharuska (KNVB) zijn verbaasd over de gang van zaken, maar de KNVB
lijkt vast te willen houden aan haar standpunt.
Michel houdt iedereen op de hoogte van de stand van zaken.
6. Extra kunstgras, extra ruimte?
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Het kleine veldje komt pas in April 2021. Andere velden zijn voor de
gemeente belangrijker om aan te leggen. Ook is er geen nieuw kunstgras
meer te krijgen als gevolg van Corona.
Verlichting voor kleine veld is er al, alleen niet aangesloten.
PVC heeft probleem om de O19 gevuld te krijgen. Daarom proberen we meer aanwas bij de
kleintjes te krijgen.
7. Is zondagvoetbal uit de gratie?
Vanaf volgend jaar gaan we door de KNVB verplicht jonge teams verplaatsen naar de
zondag. Nu is dat nog vrijwillig.
8. Visie van PVC, recreatie of prestatie?
Mohammed Akanni legt uit, dat als je voor prestatie gaat je meer financiën nodig hebt.
Miriam is voor recreatie waarbij prestatie wordt gestimuleerd. Dat vindt men een goede
uitspraak. Ook Nannie kiest vooral voor de gezelligheid van onze club.
Mo legt uit dat we liever de jeugdleden houden en lager spelen. Bij de grotere clubs lopen de
jeugdleden eerder weg.
Mo verwijst ook naar onze missie en visie op de website.
9. Zijn er mogelijkheden voor een lidmaatschap?
Het trainingslidmaatschap staat al op de agenda van het bestuur wordt binnenkort
besproken.
10. Wat als er geen trainer binnen eigen gelederen beschikbaar zijn?
De trainers/leiders moeten uit de oudergroep komen, m.u.v. de selectieteams.
Mo overlegt met Sport Utrecht. SU geeft een budget om ouders te steunen als zij willen
leren voor trainer of coach.
Miriam vindt het heel vervelend als er niemand binnen het team beschikbaar is. Er is ook
geen hulp vanuit de club.
Mo probeert de ouders bij elkaars te roepen en trainers te vinden.
Wouter is opgeleide trainer en wil af en toe trainingen geven. Misschien is het mogelijk om
een trainerspool op te zetten. Maup pakt dit op en bespreekt dit met Wouter en anderen.
Om 21.51uur bedankt Michel de aanwezige leden. Hij wenst iedereen een fijne vakantie, blijf
veilig en sluit de vergadering.

