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Notulen Algemene Ledenvergadering 
 

11 december 2019 
 
Aanwezig:  

 
Jan Baltus; Paul Hillebrand; Dennis van Kuijk; Adri Versteeg; Linda de Groot; Tjeerd Wieberink, Joep de 
Munnik, Kees van Rijnsoever, Michael Buijteweg, Richard van Eijndt, Bart Bijnen, Johan Klinkenberg, 
Stefan Frowijn, Kjeld Griffioen, Reinier de Rooij, Dimitry Zwaay, Eric Flier, Maikel de Langen, Stefco 
Kraaij, Mike Klinkenberg, Evert Schouwstra, Cor Stols, Jorien van Gendt, Erik van Wiggen, Tessa van 
Kleinwee, Monique van der Sanden, Marianne Kruys, Irina Filarfova, Ben van Breukelen, Herman WIss, 
Peter Hartings, Arjan Verstoep, Ton van Kuijk 

 

 
1. Opening en mededelingen  
Voorzitter opent om 20.05 de vergadering. Piet Hein Leune, Peter Meloen en Laurens Bezemer hebben 
zich afgemeld. 
 
 

2. Ingekomen stukken 
Er is een ingezonden stuk binnen gekomen van Bart Bijnen. Dit stuk wordt toegevoegd aan de agenda 
als laatste punt van de ALV om te bespreken. 
 

 

3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 11 juni 2019  
De notulen worden goedgekeurd door de ALV.  

 
 

4. Jaarverslag 2018-2019 
Jan Baltus geeft een beknopte toelichting op het bestuurlijk jaarverslag door de belangrijkste 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue te laten passeren. 
 
Jan 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: 

• Inzegening grasveld en opening vernieuwde tribune met 260 stoelen 

• Geen kunstgrasvelden met rubbergranulaat 

• 69 jeugd en 10 seniorenteams 

• Nieuwe website 

• Digitaal inschrijfformulier 

• PVCV Legends – Creators FC 

• Nieuwe sponsormogelijkheden 

• Voetbalkamp/ Fortnite Battle/Pubquiz 

• 2 jeugdteams in de bekerfinale 

• Bekrachtiging nieuw hoofdbestuur 
 
Het jaarverslag is gemaakt door Jan Baltus, secretaris en geaccordeerd door het bestuur. 
 
 

 
5. Financieel jaarverslag 2018-2019 
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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Vragen met betrekking tot het financieel jaarverslag: 

• Reinier de Rooij: Zitten in de kledingopbrengsten ook de kosten (€25) die leden betalen voor het 
kledingplan? Paul: nee, bij die zitten in de contributie. 

• Maikel de Langen: Materiaalkosten zijn erg hoog, dit zijn toch wel kosten van materialen die een 
aantal jaren gebruikt gaan worden? Paul: ja, dat klopt. 

• Erik van Wiggen: laskosten, is daar al een goedkopere optie voor gekomen. Jan: verzoek tot uit 
maar nog geen reactie. 

• Krijgt PVCV een vergoeding voor jeugdspelers die naar FC Utrecht gaan? Paul: ja door het 
vernieuwde contract is dit verbeterd. 

• Reinier de Rooij: krijgt PVCV ook een vergoeding indien een speler ook nog een A-contract tekent 
bij een BVO? Jan: ja, dan krijgt PVCV nogmaals een vergoeding voor het aantal jaren dat ze bij 
PVCV lid zijn geweest. 

 
 

6. Verslag van de Kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Peter Hartings en Arjan Verstoep hebben de boeken en bescheiden die 
betrekking hebben op het boekjaar 2018-2019 gecontroleerd en in orde bevonden. De 
exploitatierekening is afgesloten met een positief saldo van €2.267. Dit bedrag zal ten gunste worden 
gebracht van de algemene reserve van PVCV. 
 
De ALV verleent met handopsteken decharge aan de penningmeester Paul Hillebrand over het 
verenigingsjaar 2018-2019. 

 
 
7. Verkiezing van de Kascommissie 
Arjan Verstoep en Reinier de Rooij nemen plaats in de kascommissie voor seizoen 2019/2020. 
 

 
8. Commissiemutaties 

Rol in commissie Naam 

Vertrouwenspersoon (Sportiviteit en Respect) Soufiane Ouard 

Vertrouwenspersoon (Sportiviteit en Respect) Aafke Zeijl 

Commissielid Sportiviteit en Respect Jeroen Baggerman 

Commissielid Sportiviteit en Respect Arjan Verstoep 

Wedstrijdsecretariaat Ingrid Bouquet 

Secretaris jeugdcommissie Linda de Groot 

Coördinator O10-O12 Frank Reitz 

Coördinator O10-O12 Niels Verkleij 

Secretaris seniorencommissie Kjeld Griffioen 

Seniorencommissie Evert Schouwstra 

Sponsorcommissie Sebastiaan van der Kaaij 

Onderhoud sponsorborden Martijn Cornelissen  

Onderhoud sponsorborden Erik van Wiggen 

 
 
 

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

Bestuur / commissie Rol 

Jeugdcommissie Benjamin coördinator 

Jeugdcommissie Administratie Benjamins 

Jeugdcommissie Coördinators (3x) 
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Jeugdcommissie Scheidsrechterscoördinator 

Evenementencommissie Commissieleden 

Communicatie Contentschrijvers 

Redactie Websitebeheer / content plaatsen 

Redactie Social media beheerder 

Vrijwilligerscommissie Commissieleden 

Bestuur Notulist 

Sponsorcommissie Commissieleden 

Kantinecommissie Commissieleden 

 
 

10. Veldverlichting 
Jan Baltus geeft een toelichting op het project veldverlichting aan de leden van de ALV om ze bij te 
praten over dit onderwerp. 
 
Waarom dit project: verbeteren huidige veldverlichting en besparing realiseren op energiekosten 
Doel van het project: huidige veldverlichting omzetten naar LED veldverlichting 
Schatting besparing op energierekening op jaarbasis na uitvoering: 1800 euro 
 
Er is een offerte aangevraagd voor ledverlichting op alle velden. 
Momenteel is er een gesprek gaande met het bestuur, Wilt Jan de Boer, Erik Hermsen en gemeente 
Utrecht. 
 
De gemeente heeft 2 alternatieven gegeven in het laatste gesprek met PVCV: 
1. PVCV betaalt 30% van de aanschafwaarde en PVCV wordt eigenaar van de verlichting via een 

HARVO (huurafhankelijk recht van opstal) constructie. 
o De gemeente betaalt 35% en BOSA 35% 

2. PVCV krijgt een jaarlijkse huuropslag over de werkelijke kosten, te weten: aanschafwaarde en 
onderhoudskosten. Gemeente blijft eigenaar van de veldverlichting. 

 
Het bestuur heeft gekozen voor optie 1. (PVCV wordt eigenaar van de veld verlichting). Realisatie zal 
naar verwachting het 1e half van 2020 plaatsvinden.  
De ALV gaat akkoord met de keuze dat PVCV eigenaar wordt van veldverlichting via een HARVO 
constructie. Zij geven ook goedkeuring aan de (rechts)handelingen die nodig zijn voor de overdracht van 
de veldverlichting en het vastleggen van een HARVO voor de veldverlichting en de overige objecten op 
het sportpark. 
 
De sheets van de veldverlichting zijn een bijlage van deze notulen. 
 

 
11. Ledenpeiling 
Jan Baltus geeft een toelichting op de perikelen rondom het schoonmaken van de kleedkamers. Op dit 
moment zijn we hierover niet tevreden. Daarom wil het bestuur kijken naar alternatieven om dit in te 
vullen. Om dit te mogen doen heeft het bestuur goedkeuring nodig van de ALV doordat dit zo 
geformuleerd is in het huidige beleidsplan. 
 
Vraagstuk:  
Mogen we de taak schoonmaken kleedkamers vergoeden met een vrijwilligersbijdrage? 
 
Na uitleg geeft de ALV goedkeuring aan het bovengenoemde vraagstuk. 
 
PVCV mag hierdoor op zoek gaan naar een optie waarbij schoonmaak van de kleedkamers gedaan 
mag worden door schoonmakers die dit willen doen voor een vrijwilligersvergoeding.  

 
 

12. Ingezonden brief Bart Bijnen 
Paul Hillebrand leest de ingezonden brief voor aan de aanwezigen op de ALV. De brief is een bijlage 
van deze notulen. 
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Bart is het niet eens met het feit dat er afgelopen seizoen maar liefst 6 spelers van buitenaf zijn 
gekomen naar JO19-1. Hij vindt dat er een norm moet worden gesteld van het aantal spelers van 
buitenaf dat aan een selectieteam mag worden toegevoegd. Dit om te voorkomen dat PVCV spelers de 
dupe hiervan worden die al jaren in de selectie spelen.  
 
Nadat de aanwezigen van de ALV hun mening hebben geuit over dit punt wordt dit afgesloten met hoe 
nu verder. Er wordt afgesproken dat Peter Meloen van Voetbalzaken dit punt gaat oppakken met een 
aantal direct verantwoordelijken om zo te kijken wat het proces moet zijn en wat het beste past bij de 
identiteit en ambitie van PVCV 

 
 
13. Rondvraag 
Eric Flier: Mogen teams lukraak op het sportpark acties opzetten waarbij zij financiering vragen voor 
een activiteit. Jan: we zullen dit bespreken in het bestuur wat wij hiervan vinden. 
Arjan Ploeg: Was de veldverlichting sheet een keuze aan de ALV? Jan: nee dit was een status 
update om leden bij te praten over dit onderwerp. 
Kees van Rijnsoever: Kees Spaan, 83 jaar geworden. Helaas ons ontvallen. Kees Spaan is 
hoofdtrainer geweest. 
22 december kaartzondag, graag aanmelden bij Kees van Rijnsoever. 
Kees bedankt Stefco Kraaij en de senioren Selectie voor hun aanwezigheid bij de bingo’s, mede 
dankzij hun komst kan de supportersvereniging PVCV geld schenken aan onze club. 
Dimitry Zwaay: Kan de asbak op de rokersplek weer geplaatst worden, deze mist nu al enige tijd. 
Hierdoor wordt het een grote bende rondom de plek met peuken? Jan: deze plek wordt beheerd 
door de gemeente en niet door PVCV. Hij roept nogmaals leden op om leden/gasten aan te spreken 
als ze zich niet houden aan het rookverbod op het sportpark. 
Erik van Wiggen: graag de fietsen plaatsen op de daar voor bestemde plekken, zodat je ook met 
een scooter kan parkeren. 
 
 

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


