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Notulen Algemene Ledenvergadering 
 

23 november 2020 
 
Aanwezig:  

 

Jan Baltus; Paul Hillebrand; Dennis van Kuijk; Jan van Osch; Peter Meloen; Laurens Bezemer; 
Peter Hartings; Rick van Schijnel; Tessa Kleinwee; Linda de Groot; Gijs Aertssen Terry 
Oorschot; Joep de Munnik; Ingrid Bouquet; Wilt Jan de Boer; Reinier de Rooij; Michael 
Buijteweg; Herman Francken; Kees van Rijnsoeve; Patrick Eversen; Stefco Kraaij; Marc 
Daalhuizen; Piethein Leune; Lucienne Egels; Marcel Egels; Patrick van Tilborgh; Esmeralda 
van Tilborgh; Maickel de Langen; Esther Spoelstra-vonk; Monique van der Sanden; Paul van 
der Mark; Herman Wiss; Jorien van Gend 

 

 
1. Opening en mededelingen  
Voorzitter Jan Baltus opent om 20.00 de eerste digitale vergadering.  
Erik Hermsen heeft zich afgemeld. 
 
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken binnen gekomen. 
 

 

3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 11 december 2019  
Patrick Eversen stelt de vraag wat er uit de brief gekomen is van Bart Bijnen. Peter Meloen meldt het 
volgende: Peter Meloen heeft met Bart Bijnen een goed gesprek gehad en uitgelegd dat er vanaf heden 
gewerkt wordt met een blinde vlekkenplan. Dus dat er specifiek gekeken wordt naar versterking per 
positie. Zodra er afwijking van het beleid plaats vindt wordt deze beslissing genomen in het 
hoofdbestuur. 
De notulen worden goedgekeurd door de ALV. 
 
 

4. Jaarverslag 2019-2020 
Dennis van Kuijk geeft een beknopte toelichting op het bestuurlijk jaarverslag door de belangrijkste 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue te laten passeren. 
 
Dennis geeft deze toelichting op basis van de powerpointsheet die een bijlage is van deze notulen. 
 
Hij blikt terug op een aantal belangrijke momenten in het afgelopen seizoen: 

• Robey  

• LED-scorebord 

• Go Fysio  

• Cor Stols Evenementen Coördinator  

• Sportieve Hoogtepunten   

• FC Utrecht  

• 360Sportsintellence  

• Led veldverlichting  

• Tribune  onderhoud  

• KWD Sport 
 
Het jaarverslag is gemaakt door Dennis van Kuijk, secretaris en geaccordeerd door het bestuur. 
 
 

 
5. Financieel jaarverslag 2019-2020 
Paul Hillebrand, penningmeester, geeft een toelichting op het financieel jaarverslag door inzicht te 
geven in de kosten en opbrengsten in relatie tot de begroting via een presentatie. De presentatie van de 
penningmeester is een bijlage van deze notulen. Het financieel jaarverslag is gemaakt door Paul 
Hillebrand, penningmeester en geaccordeerd door het hoofdbestuur. 
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6. Verslag van de Kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Arjan Verstoep en Reinier de Rooij hebben de boeken en bescheiden 
die betrekking hebben op het boekjaar 2019-2020 gecontroleerd en in orde bevonden. De 
exploitatierekening is afgesloten met een positief saldo van €32.919,00. Dit bedrag zal ten gunste 
worden gebracht van de algemene reserve van PVCV. 
 
De ALV verleent met digitaal handopsteken decharge aan de penningmeester Paul Hillebrand over het 
verenigingsjaar 2019-2020. 

 
 
7. Verkiezing van de Kascommissie 
Reinier de Rooij en Piethein Leune nemen plaats in de kascommissie voor seizoen 2020/2021. 
 

 
8. Begroting seizoen 2020/2021 
De begroting voor het seizoen 2020/2021 is goedgekeurd door de ALV. 
De contributie van het lopende seizoen is niet verhoogt vanwege de corona tijd. Het lijkt het bestuur niet 
redelijk om nu een verhoging toe te passen in de contributie. 
 

 
9. Benoeming/ bekrachtiging nieuwe bestuursleden 
Jan van Osch heeft aangegeven secretaris te willen worden. 
Hierna wordt Jan met meerderheid van digitaal handopsteken gekozen. 
 
Dennis van Kuijk heeft aangegeven notulist/ algemeen bestuurslid te willen worden. 
Hierna wordt Dennis met meerderheid van digitaal handopsteken gekozen. 

 
 
10. Commissiemutaties 

Rol in commissie Naam 

Commissielid Sportiviteit en Respect Cas Besamusca 

Commissielid Sponsorcommissie Robert Koene 

Voorzitter TJC a.i. Piethein Leune 

Benjamins coördinator a.i. Stefco Kraaij 

Benjamins administratie a.i. Ingrid Bouquet 

 
 

11. Vacatures 
Voor de volgende functies zijn nog vrijwilligers nodig: 

Bestuur/ commissie Rol 

Jeugdcommissie Benjamin coördinator 

Jeugdcommissie Administratie Benjamins 

Jeugdcommissie Coördinators (3x) 

Jeugdcommissie Scheidsrechters coördinator 

Evenementencommissie Commissieleden 

Communicatie Contentschrijvers 

Redactie Websitebeheer/ content plaatsen 

Redactie Social media beheerder 

Vrijwilligerscommissie Commissieleden 

Sponsorcommissie Commissieleden 

 
 
 



- 3 - 

12. Kantine 
Jan Baltus ligt de status van het traject toe wat het SFO volgt in de zoektocht naar een nieuwe 
pachter, daaruit komen de volgende vragen: 
 

- AV: Vanwege de corona tijd, hebben de pachters dan wel de middelen om de pachtersom 
betalen? 

o JB: De pachters kunnen de pachtsom betalen, desondanks de corona tijd. 
- WJdB: Welke opdracht/invalshoek heeft Ingrid Bouquet meegekregen? 

o JB: Ingrid heeft geen directe opdracht meegekregen. Zij is toegevoegd omdat het ten 
eerste een groep is waar voornamelijk mannen inzitten maar voornamelijk vanwege 
haar jarenlange ervaring in de vereniging. 

- PE: In hoeverre toetsen wordt de integriteit van de nieuwe pachter getoetst? 
o JB: Met de nieuwe pachter zal meerdermaals een moment plaatsen vinden ter evaluatie 

over de gemaakte afspraken maar ook zal er zeker vooraf zeer goed gekeken worden 
naar de achtergrond van de pachter. Echter kan uiteraard niet alles vooraf uitgesloten 
worden.  

- SK: Als er nog 2 pachters over zijn, kunnen zij dan geen onlinepresentatie geven waarbij de 
leden hun stem over kunnen geven als advies 

o JB: We zullen dit meenemen in onze bestuursvergadering. 

 
 
13. Rondvraag 
- 
 

14. Sluiting 
Jan Baltus sluit de vergadering om 22:00 
 


