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Notulen Algemene Ledenvergadering 
 

15 februari 2022 
 
Aanwezig:  

 

Jan Baltus; Paul Hillebrand; Dennis van Kuijk; Jan van Osch; Peter Meloen; Laurens Bezemer; 
Ingrid Bouquet; Wilt Jan de Boer; Reinier de Rooij; Herman Francken; Kees van Rijnsoeve; 
Marc Daalhuizen; Piethein Leune; Maickel de Langen; Esther Spoelstra-vonk; Monique van der 
Sanden; Herman Wiss; Peter Vernooij; Arie Ton; Tjeerd Wieberdink; Abdel Kandouje; Hafid 
Salmi; Michael Mol; Albert Velthuis; Chendo de Langen; Erik van Wiggen; Erik Hermsen; Erik 
van Vondel 

 

 
1. Opening en mededelingen  
Voorzitter Jan Baltus opent om 20.30 de digitale vergadering.  
Patrick van Tilborgh, Arjen Laferte en Fred van Leeuwen hebben zich afgemeld. 
 
 

2. Ingekomen stukken 
Er is een ingekomen stuk binnengekomen van Patrick van Tilborgh. Hiervoor wordt een gesprek 
ingepland met Patrick, gezien het feit dat hij op dit moment niet aanwezig kan zijn. 
 

 

3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 22 juni 2021  
De notulen worden goedgekeurd door de ALV. 
 
 

4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2020-2021 
Jan van Osch 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: 

• Stichting Kantine 

• 82 jeugdteams 

• Corona commissie 

• Onderlinge wedstrijden 

• Nieuwe Huisregels 

• Jong oranje Dames 

• Ben van Breukelen Bokaal 

• 1430 betalende leden 

• 14 seniorenteams 

• Social Media Code 
 
Het jaarverslag is gemaakt door Jan van Osch, secretaris en geaccordeerd door het bestuur. 
 
De ALV keurt met digitaal handopsteken het jaarverslag correct. 

 
5. Financieel jaarverslag 2020-2021 
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. 
 
Ten opzichte van het vorig financieel jaarverslag (seizoen 2019-2020) is de afschrijving van de kleding 
in de cijfers verwerkt. 
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De post “reservering contributie toekomst” zal komen te vervallen en het bedrag van 57.500 wordt 
toegevoegd aan het resultaat. Het feit dat het resultaat dan extreem hoog is, rechtvaardigt eventuele 
negatieve begrotingstekorten in de toekomst. 
 
 

6. Verslag van de Kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Reinier de Rooij en Piethein Leune hebben de boeken en bescheiden 
die betrekking hebben op het boekjaar 2020-2021 gecontroleerd en in orde bevonden. De 
exploitatierekening is afgesloten met een positief saldo van €2.623,00. Dit bedrag zal ten gunste worden 
gebracht van de algemene reserve van PVCV. 
 
Uit het vorige agendapunt blijkt nog dat het resultaat verhoogd wordt met €57.500,- 

Het advies van de kascommissie om het economisch belang van PVCV in de Stichting Fletiomare-Oost 
en Stichting Kantine PVCV en HVLR te benoemen is verwerkt in het financieel jaarverslag. 
 
De ALV verleent met digitaal handopsteken decharge aan de penningmeester Paul Hillebrand over het 
verenigingsjaar 2020-2021. 

 
 
7. Verkiezing van de Kascommissie 
Piethein Leune zal nog 1 jaar plaatsnemen in de kascommissie voor seizoen 2021/2022. Aangezien in 
de digitale ALV het niet lukt om een tweede persoon te vinden voor de kascommissie zal in de voorjaars 
ALV een tweede persoon worden gekozen voor de kascommissie. 
 

 
8. Bestuursmededeling 
Jan Baltus, voorzitter, deelt het volgende mee: 
 
Jan Baltus zal aan het einde van het seizoen 21-22 stoppen als voorzitter 
Jan van Osch zal aan het einde van het seizoen 21-22 stoppen als secretaris 
Laurens Bezemer zal aan het einde van het seizoen 21-22 stoppen als voorzitter sponsorcommissie 
 
Paul Hillebrand blijft actief als Penningmeester 
Peter Meloen blijft actief als Voorzitter Voetbalzaken 
Dennis van Kuijk blijft actief als bestuurslid Communicatie / notulist 
 
Jan van Osch zal wel actief blijven in de respect en sportiviteit commissie als voorzitter 
Laurens Bezemer zal wel actief blijven in de sponsorcommissie als algemeen lid 
 
Arie Ton is voornemens de functie secretaris in te gaan vullen indien een positieve stemming in de 
voorjaars ALV (juni) volgt. 

 
 
9. Commissiemutaties 

Rol in commissie Naam  

Voorzitter SFO Peter Hartings Gestopt per 1/9 

Voorzitter SFO Peter Vernooij  

Voorzitter RvT Stichting Kantine Koen IJsselstein  

Sponsorcommissie – administratie Amanda Kapel  

Terreincommissie Ruud Mol  

Coördinator Benjamins Joeri Pieters Gestopt per 1/1/2022 

JC Coördinator O12 Marcel Busink  

SC - Coördinator scheidsrechter Jasper van Leeuwen  

SC - Coördinator 0-23 breedte Mark Schagen Wijziging JC naar SC 
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10. Vacatures 
Voor de volgende functies zijn nog vrijwilligers nodig: 

Bestuur / commissie Rol 

Jeugdcommissie Jeugdvoorzitter 

Jeugdcommissie Secretaris 

Jeugdcommissie Bovenbouw coördinator per leeftijdscategorie (2x) – JO14 t/m JO19 

Jeugdcommissie Coördinatie manager Bovenbouw 

Evenementencommissie Commissieleden 

Communicatie Contentschrijvers 

Redactie Websitebeheer / content plaatsen 

Redactie Social media beheerder 

Vrijwilligerscommissie Commissieleden 

Sponsorcommissie Juridisch (opstellen en aanpassen commerciële overeenkomsten) 

Sponsorcommissie - Commercieel  
- Key-accountmanager (2 a 3 personen) -> aanspreekpunt voor 1 of 2 
grotere sponsoren van PVCV, contractverlengingen e.d. 
- Accountmanager (2 a 5 personen) -> aanspreekpunt voor een aantal 
bestaande sponsoren en voor nieuwe sponsoren, ontwikkelen 
sponsorinitiatieven 

 
 
 
11. Verlenging beleidsplan met 2 jaar 
Jan Baltus stelt een verlenging van 2 jaar van het huidige beleidsplan voor aan de ALV. Na uitleg 
waarom het beleidsplan met 2 jaar verlengd moeten worden wordt er gestemd door de ALV.  
 
De ALV verleent met digitaal handopsteken toestemming om het beleidsplan te verlengen met 2 jaar. 
Dus een verlening tot en met het 2024 

 
 

12. Rondvraag 
- Monique van der Sande: Wat is de status update rondom de velden. 

o JB: PVCV heeft de toewijzing gekregen om het grasveld om te zetten naar een 
kunstgrasveld, echter kan dit pas gerealiseerd in de zomerstop van 2023. Echter is 
de vernieuwing van het hoofdveld 2 jaar naar voren getrokken en zal dit deze 
zomer plaats vinden. De gesprekken lopen nog met de gemeente om veld 4 eerder 
om te zetten naar kunstgras 

- Piethein Leune: Ondanks een rommelig corona seizoen hebben de volgende vijf selectie 
elftallen promotie afgedwongen; JO13-1, JO15-1, JO16-1, JO17-1 & JO19-1 

- Erik Hermsen: Vorig jaar heeft de ALV voorstel weggestemd om betaalde krachten in te 
huren om meer opbrengsten te generen. Het bestuur zou er dit jaar op terugkomen. 

o JB: Het bestuur heeft besloten om dit in een fysieke vergadering te behandelen en 
niet een digitale om verwarring te voorkomen. 

 

13. Sluiting 
Jan Baltus sluit de vergadering om 21:41 
 

 


