Verslag 104e Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2019

1. Opening
De voorzitter Michel Marree opent de vergadering
Aanwezig zijn 9 leden en 5 bestuursleden Mohamed Akanni,
Aldert Polman, HenriFroeling, Michel Marree, Peter Beckers en
notulist Regine Vermeent
Michel vraagt zich af wat de reden is voor het lage aantal aanwezige leden. Niemand kan
een verklaring bedenken.
2. Geen ingekomen stukken
3. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
4. Terugblik op afgelopen seizoen
Aldert vertelt over de snelle aanleg van het nieuwe kunstgrasveld. Het grootste deel van de
procedure is rond. Er zijn nog wat kinderziektes wat de software van de verlichting betreft.
Het kleine veld zou aangepast worden naar een half voetbalveld. Daarvoor was ineens geen
budget meer bij de gemeente. Er wordt wel naar andere mogelijheden gezocht.
De vergadering geeft complimenten aan de kunstgrascommissie voor het verrichte werk.!
5. Financieel verslag
Aldert geeft toelichting op de balans, winst- en verliesrekening. De vergelijkende cijfers met
het seizoen ervoor ontbreken op papier, maar Aldert kan alsnog de cijfers van de begroting
2018-2019 op het scherm laten zien. De verschillen liggen bij sponsoring, GCA, kosten voor
groot onderhoud (led verlichting), niet te innen contributie.
6. Verslag sponsorcommissie
Het gaat op dit moment iets minder. Er zijn nog maar 2 commissieleden. Er moet snel nieuw
bloed komen.
7. Mondeling verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie
Pieter Jan doet verslag van de kascontrole.
Pieter Jan gaat voor een derde seizoen kascontrole. Ivo Fiolet stopt. Aldert meldt zich voor
de kascontrole. Hans meldt zich als reserve.
8. Goedkeuring en decharge seizoen 2018-2019
Pieter Jan geeft zijn goedkeuring.
9. Bestuursverkiezing
Maarliefst 3 bestuursleden gaan stoppen, dat is ernstig.
Het bestuur moet van de laatste jaren leren en meer delegeren en niet proberen alles zelf op
te lossen. De taken worden zo te zwaar. De voorgenomen structuur is dus nog niet gelukt.

PVC heeft nog steeds geen secretaris, Regine doet een aantal taken, maar is alleen op
papier bestuurslid. Ook de functies van Peter, vrijwilligerscoördinator, en Henri,
voetbalzaken, zijn vacant. Voor de functie van penningmeester zijn Youssef Hdaddou en
Emmanuel de Wit gevonden.
Pieter Jan vraagt of er geëvalueerd is over de afgelopen tijd. Aldert denkt dat de structuur in
de vereniging goed is, alleen heeft het tijd nodig om door te zetten en resultaten te zien.
Ook Henri vindt de structuur goed, er zijn nog veel verbeterpunten. Vooral moeten
bestuursleden meer zichtbaar worden.
Frans vindt dat zaterdag en zondag bestuurlijk beter gescheiden kan worden. Volgens Henri
is dit juist niet handig. Het is beter om gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor meer begrip
naar elkaar.
Aldert is overtuigd dat het nog goed komt, maar een aantal dingen moeten nog flink
aangepakt worden.
Deze discussie lijkt al op een evaluatie, maar een echte evaluatie volgt tijdens een
afscheidsetentje.
Bestuurswisseling
Peter, Aldert en Henri verlaten de bestuurstafel en zijn bestuur af.
Youssef en Emmanuel gaan aan de bestuurstafel zitten.
Youssef stelt zich voor. Door zijn werkervaring heeft hij ook ervaring met besturen.
Emmanuel stelt zich voor. Hij wil graag iets doen voor de maatschappij en de functie van
penningmeester leek hem heel geschikt. Beiden hebben een goede eerste indruk van PVC.
Hun kinderen hebben het naar hun zin in hun team.
10. Rondvraag
Ruud ziet vaak mensen met doelen heen en weer slepen. Michel voegt toe dat het nieuwe
veld al 2 keer gerepareerd moest worden. Dit probleem heeft aandacht van de
materiaalcommissie.
Hans van Mens
Is de sponsorcommissie een organisatie of nog steeds eigen mensen? Hulp van een
organisatie zou geld kosten.
Frans waarom doen we nog aan zaalvoetbal?
Michel zegt dat PVC bestuur er helemaal geen werk aan heeft. Frans vindt dat we er ook
geen zicht op hebben en rare dingen kunnen gebeuren. Michel zal hierover met Jacqueline
spreken.
Pieter Jan
1. Op zaterdag is een groot gebrek aan goede scheidsrechters. Bij andere verenigingen
worden selectiespelers verplicht. Selectiespelers zouden veel respect afdwingen bij de
grotere jeugd. Kan pvc hier ook iets aan doen? Michel gaat hierover praten met de
begeleiding van de selectie.
2. Stichting noordpunt
Wat speelt er op het sportpark? Michel weet het niet. Frans geeft uitleg.
Nieuw bestuur, Ruud, Dirk, Frans en Bert. Financiering van nieuwe verlichting.

Er zijn 2 vacatures op het sportpark, die van Evert en van Maike. Er is een combinatie
bedacht van die 2 functies en hiervoor is inmiddels iemand aangenomen.
Het is de afgelopen jaren niet helemaal duidelijk gegaan.
Bij de volgende ALV moet de stichting SNP op de agenda staan.
Aldert ontvangt nog een cadeautje van zijn vrouw en dochter.
11. Sluiting vergadering
21.45 uur

