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Na de moeilijke Corona-periode hebben we in de loop van het seizoen 2021-2022 weer voluit 
kunnen voetballen. Het was in het begin voor iedereen weer wennen, maar intussen is het 
spelplezier weer helemaal terug op de velden tijdens de trainingen en de wedstrijden bij de 
jeugd en de senioren! 
Onze vereniging is weer gegroeid naar intussen 46 jeugdteams en 11 seniorenteams in het 
nieuwe seizoen 22/23. Ook het aantal leden is gegroeid naar 1054 leden, waarvan 750 spelende 
leden. 
De groei van onze vereniging hangt samen met de groei van de bevolking in de stad Utrecht: 
overal worden woningen bijgebouwd en de gemeente wil het voor de groeiende bevolking 
mogelijk maken om volop te blijven sporten. In het seizoen 21/22 zijn daarom de 
voorbereidingen begonnen voor een derde kunstgrasveld in ons sportcomplex. Met enige 
vertragingen is de bouw in september 2022 van start gegaan en zal het veld in oktober 
opgeleverd worden. Dat geeft weer wat meer ruimte voor onze vereniging. Voetbal is een sport 
voor iedereen. Het past bij de diversiteit die we nastreven dat bijvoorbeeld ook spelers uit het 
AZC lid zijn van PVC. 
 
Het afgelopen seizoen is ook gebruikt om een aantal verbeteringen en vernieuwingen in het 
gebouw door te voeren. Nadat de geluidsinstallatie in de kantine is vernieuwd, is in het hele 
pand in maart ook een nieuw systeem van elektronische sloten geïnstalleerd. En met ingang van 
dit jaar kan alleen nog cashless betaald worden in de kantine. 
 
In februari is oorlog uitgebroken in Oekraïne. Binnen onze club hebben we daar ook aandacht 
aan besteed. De gevolgen van deze oorlog dringen ook steeds meer door in onze economie. De 
grote stijging van de energieprijzen voelen we in onze vereniging en dat geldt ook voor de hoge 
inflatiecijfers. Gelukkig hebben we zoals uit het financieel verslag blijkt door goed financieel 
beleid een solide basis, maar zonder extra steun van buiten zal het moeilijk zijn om de 
contributie op een betaalbaar niveau te houden. Hierover zullen we met gemeente en KNVB in 
gesprek moeten blijven. We zijn ook blij met de inkomsten van onze hoofdsponsor UBN en 
andere sponsoren en de resultaten van de Grote Clubactie die het mogelijk maken om onze 
activiteiten verder te ontplooien. 
 
Sportief was het seizoen 21/22 niet gemakkelijk voor ons selectieteam. De trainer is halverwege 
het seizoen gestopt en een vervanger heeft heeft maar korte tijd volgehouden. Het laatste deel 
van het seizoen is het gelukt om met onze eigen Ashraf Gambin als coach het spel weer een 
positieve wending te geven. Via een aantal spectaculaire wedstrijden is het gelukt om in het 
seizoen 22/23 in de derde klasse te blijven voetballen. Omdat steeds meer Utrechtse clubs met 
seniorenteams kiezen voor de zaterdag als speeldag, moet onze selectie in een steeds grotere 



regio van Amersfoort via Amsterdam naar Den Haag, naar Delft en Rotterdam competitie spelen. 
Dat voelt niet goed: liever spelen we in onze eigen regio. Daarom zullen we de discussie verder 
voeren over de invoering van de variabele speeldag. 
 
Met de jeugdteams gaat het goed. Het is mooi te zien dat steeds meer jeugdspelers 
doorstromen naar de selectie. Naast de competities gaan we ook jeugdtoernooien organiseren. 
Noteer alvast het weekend van 8/9 april komend jaar. Zonder (assistent)scheidsrechter geen 
voetbal. Het afgelopen seizoen is het team scheidsrechters verder versterkt. Daar zijn we blij om. 
 
Tijdens de ALV van vorig jaar hebben we de aangepaste organisatie van onze vereniging 
toegelicht. Er zijn teams gevormd voor communicatie, voor materiaal, voor cultuur en gedrag, 
voor gastvrijheid, voor sponsoring, en voor contributies. De aanvoerders van deze teams 
vergaderen elke maand met het bestuur over wat er speelt. Deze structuur werkt goed. 
Binnen onze vereniging is er na de moeilijke corona periode ook weer tijd voor gezelligheid.  
 
De kantine is weer geopend dankzij de inzet van de vrijwilligers die de bar, keuken en de 
ontvangst draaiende houden. Het seizoen 21/22 hebben we afgesloten met een mooi 
vrijwilligersfeest. Ook in het seizoen 22/23 zullen we aan sociale verenigingsactiviteiten 
aandacht geven. Zo is weer een Sinterklaasfeest in voorbereiding. 
 
Tot slot is het goed te memoreren dat enkele van onze vrijwilligers ook buiten de vereniging in 
het nieuws waren. Michel was te zien bij RTV Utrecht en Youssef was bij DUIC in het nieuws met 
de financieel contactpersoon. Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. We eindigen 
dit jaarverslag dan ook met een woord van hartelijke dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten 
om de vereniging draaiende te houden en doen een oproep aan alle leden om bij te dragen aan 
het werk dat verzet moet worden: vele handen maken licht werk! 
 
Het bestuur 
 


