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Voorwoord 

In dit jaarverslag wordt teruggekeken naar het seizoen 2019-2020. Gedeeltes van de informatie zullen een 
beeld geven dat is achterhaald, doordat het moment van schrijven het einde van het afgelopen seizoen is. 
 

Het document tracht inzicht te geven in de vereniging van PVCV en de diverse activiteiten en commissies 
binnen de vereniging. Eerst wordt het bestuur belicht, gevolgd door de diverse commissies.  
 
Dit verslag dient ook ervoor om alle vrijwilligers die werk hebben verricht voor de club hartelijk te danken.  
 
 
Dennis van Kuijk 
Secretaris PVCV 
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1. Bestuur 

1.1 Samenstelling bestuur 

Het bestuur was afgelopen seizoen als volgt samengesteld: 
 

 

1.2 Verslag van bestuurlijk seizoen 

Het seizoen startte op bestuurlijk niveau zeer positief. Met een volledig bestuur die bekrachtigd is op de ALV 
in het voorjaar. Hierdoor konden er stappen gezet worden in de voorzetting van de nieuwe 
organisatiestructuur. 
 
Direct aan het begin van het seizoen heeft de PVCV de samenwerking met Fysiotherapie Bodyproof 
beëindigd, omdat zij niet de invulling op zondag konden faciliteren. Met Fysiotherapie Go Fysio is een nieuwe 
samenwerking overeengekomen. Go Fysio is bij de wedstrijden van PVCV 1 aanwezig voor verzorging en 
tweemaal per week op de vereniging aanwezig voor een inloopspreek uur voor alle leden. 
 
Dit seizoen heeft ook in het teken gestaan van het verder opknappen en moderniseren van het sportpark. 
De eerste modernisering was de aanleg van glasvezel waardoor eindelijk de verschillende systemen in de 
kantine goed kunnen functioneren. Deze glasvezel verbinding is ook doorgetrokken om het nieuwe 
scorebord te voorzien van voldoende data.  

 
Ook is de huidige veldverlichting vervangen door LED verlichting. Hiermee is PVCV een echte groene club 
geworden. De huidige veldverlichting voldeed niet meer aan de KNVB normen om te kunnen trainen. Het 
vervangen heeft wel wat voeten in aarde gehad aangezien de gemeente niet de kosten van de vervanging 
wilde betalen. Na intensief overleggen zijn we uitgekomen om de kosten te verdelen en de veldverlichting 
via een HARVO (Huur Afhankelijk Recht Van Opstal) constructie over te nemen van de gemeente. Dit was 
een verplichting vanuit de gemeente om zo alle objecten (materialenhok, dug-outs, scorebord, etc.) van 

PVCV op het sportpark onder te brengen in HARVO overeenkomst waaronder ook de veldverlichting. Mede 
dankzij de BOSA subsidie en een bijdrage van de Supportersvereniging waarvoor we enorm dankbaar voor 
zijn, hebben we de kosten aanzienlijk weten te beperken voor PVCV.  
 
Aan het begin van de coronaperiode heeft de gemeente onze tribune gekeurd en aangegeven dat er 
onderhoud moet plaatsvinden om de tribune nog langer te kunnen gebruiken. De terreincommissie heeft dit 
project onder leiding van Ton van Kuijk opgepakt en gezorgd dat de aangegeven punten verholpen zijn 
waardoor we ook de komende seizoenen veilig van de tribune gebruik kunnen maken. Het is goed om te 
zien dat enthousiaste vrijwilligers altijd nog andere leden enthousiast kan maken om mee te helpen om zo te 
zorgen dat het sportpark mooi blijft. De klusjesdag aan het einde van het seizoen was hier een goed 
voorbeeld van. 
 
Verder heeft de terreincommissie het sportpark voorzien van een nog ruimere opstelplaats voor doelen bij 
veld 1. Ook dit hebben zij samen met een aantal andere enthousiaste vrijwilligers weten te realiseren. 
Verder zijn ook de dug-outs op veld 2 vervangen.  
 
Als klap op de vuurpijl hebben we ook een camerasysteem van 360Sportsintelligence aangeschaft om 
wedstrijden op veld 1 te kunnen terugkijken en analyseren. Het systeem moet nog wel een upgrade krijgen 
om de kwaliteit te krijgen de we wensen. Dit zal volgend seizoen plaatsvinden. Kortom we hebben flink 
geïnvesteerd in het sportpark. 
 
Wat ieder seizoen een lopende stroom is, zijn de vrijwilligers in menig commissie. De een heeft het jarenlang 
gedaan en draagt het stokje over een de volgende of de ander ziet zijn/haar zoon de vereniging verlaten en 
gaat mee met zijn/haar zoon.  

Functie Persoon 

Voorzitter  Jan Baltus 

Secretaris  Dennis van Kuijk 

Penningmeester Paul Hillebrand 

Voorzitter Voetbalzaken Peter Meloen 

Voorzitter Sponsoring en Activiteiten  Laurens Bezemer 
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In de kleding is een grote verandering gekomen. Een periode van 3 jaar is Beltona de kledingleverancier 
geweest van PVCV. In de laatste fase verliep dit niet altijd zonder slag of stoot waardoor de 
kledingcommissie op zoek ging naar een andere partij. Dit bleek uiteindelijk Robey te worden en daarmee is 
een contract aangegaan voor 3 jaar. Dit in samenwerking met Sport2000 Wijtman te Leidscherijn.  
 
Hierdoor is ook een wijziging gekomen in de leverancier van de materialen. Voorheen was dit geschakeld 
aan de leverancier van de kleding echter is daar een scheiding in gekomen. Daarom is er een contract 
aangegaan met KWD Sport. Dit is een partij uitgezocht door de materiaalcommissie.  
 
Het bestuur is verheugd dat zij Cor Stols voor aankomend seizoen als evenementenorganisator hebben 
kunnen contracteren binnen PVCV. Door Cor Stols de regie over de te organiseren activiteiten te geven, 
verwacht wij de vereniging een grote impuls te geven. Elke leeftijdsgroep zal meerdere activiteiten per 
seizoen aangeboden krijgen, waaronder een afsluitend voetbaltoernooi. Activiteiten die bijdrage aan de 
missie van een dorpsclub waarbij verbinding en ontmoeting belangrijke aspecten zijn. 
 
Sportief gezien was het een zeer positief jaar. In de jeugd zijn een aantal spelers door de KNVB herhaaldelijk 
geselecteerd om mee te doen bij trainingen. Weer hebben een aantal jeugdspelers de stap gemaakt naar 
een BVO of een topamateurverenging. Op de eerste plaats zijn wij harstikke blij mee voor de spelers maar 
ook als vereniging zijn we trots op het feit dat onze jeugdopleiding zich blijft ontwikkelen en deze resultaten 
haalt.  
 
PVCV heeft ook de RAC-overeenkomst met FC Utrecht verlengd en verbeterd. PVCV behoort namelijk nu tot 
de STER-categorie van de Regionale Amateur Clubs. Dit zal de ontwikkeling alleen maar stimuleren ten 
goede van de jeugdspelers van PVCV. 
 
Het G-team heeft afgelopen seizoen mooie momenten beleefd. Een grootschalig thuistoernooi, een line-up 
bij de wedstrijd PVCV 1 – Antibarbari 1. Het grootste hoogtepunt in de jeugd is de stap van Joep de Bruin. 
Joep de Bruin zal namelijk vanaf de zomer van 2020 gaan voetballen in Amerika voor de Blackhawks in Iowa 
van het Southeastern College.  
 
Voor PVCV 1 was dit het eerste seizoen onder de trainer Mitch Maas. Hij had een lastige start maar 
gaandeweg ging het steeds positiever en was handhaving in de 2e klasse bijna een feit, totdat in maart de 
competitie beëindigd werd door de KNVB vanwege COVID-19. 
 
Hierdoor zijn alle competities niet uitgespeeld en bekerrondes gestopt. Uiteindelijk kwam het er zelfs op neer 
dat de behaalde resultaten in het seizoen 19-20 niet van invloed waren op het seizoen daarop. Voor veel 
selectie elftallen was dit een grote domper gezien het feit dat zij er goed voor stonden. Alleen in dit geval 
bleek maar eens te meer dat voetbal een spel is en de gezondheid van ieder veel belangrijker 
 
Gelukkig mocht er vanaf week 18 weer voorzichtig gestart worden met trainen. De werkgroep Corona onder 
leiding van manager Voetbalzaken aangevuld met TJC en JC leden zijn in staat geweest om rekening te 

houden met de 1,5 meter restricties de jeugdteams weer te laten starten met trainingen. Daarop volgde de 
mogelijkheden voor de senioren en tot en met week 26 werd er weer volop getraind. Dat leverde in ieder 
geval nog voor iedereen een positieve afsluiting van het seizoen op.  
 
Met dank aan alle vrijwilligers die zich hebben aangemeld om de handhavingsposten te bemannen en te 
bevrouwen om alles in goede banen te leiden. Een geweldige opsteker waren de vele aanmeldingen van 
ouders als vrijwilliger voor deze taak waardoor alles vlekkeloos kon verlopen. Een speciaal woord van dank 

voor de flexibiliteit van de materiaalmannen die later dan gewenst konden starten met de voorbereidingen 
van het komend seizoen.    
 
De eindconclusie is dan ook dat we met zijn allen er een mooi maar helaas kort seizoen van hebben 
gemaakt waarbij zeker gezegd moet worden dat dit alleen mogelijk is door onze vrijwilligers. Zij zorgen 
ervoor dat leden met veel plezier elke week kunnen voetballen of kunnen meedoen met activiteiten.  
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2. Senioren 

2.1 Samenstelling commissies  

De Seniorencommissie bestond afgelopen seizoen uit de volgende leden: 

Functie Persoonr 

Voorzitter  Reinier de Rooij 

Secretaris  Edwin Voskuilen 

Scheidsrechtercoördinator Dimitry Zwaay 

Aanspreekpunten lagere senioren Bas de Bruin 

Wedstrijdtafel Evert Schouwstra 

 
De Technische Senioren Commissie bestond afgelopen seizoen uit de volgende leden: 

Functie Persoon 

Voorzitter  Erik Hermsen 

Commissielid  Wiltjan de Boer 

Commissielid  Terry Oorschot 

Commissielid  Bart Bijnen 

 

2.2 Overzicht leiders / trainers 

Functie Persoon 

Trainer 1e elftal Mitch Maas, Michel Saghy 

Leider 1e elftal Richard van Eijndt, Dennis van Kuijk, Jens Griffioen 

Grensrechter 1e elftal Dennis van Kuijk 

Keeperstrainer Bram van Haarlem 

Verzorgster 1e elftal Eline Peterse 

Trainer 2e elftal  Ralph Becking, Patrick van Tilborgh 

Leider 2e elftal Willem Feer, Barry van de Beek 

Grensrechter 2e elftal Herman Wiss 

Keeperstrainer Bram van Haarlem 

Leider 3e elftal Harry de Groot, Richard Verdaas 

Leider 4e elftal Frank Vernooij, Fons Nieuwenhuizen, Matthijs Steenmetz 

Leider 5e elftal Gijs Aertssen, John van Vliet, Ruud Snelders 

Leider 6e elftal  Kjeld Griffioen, Chendo de Langen 

Leider 7e elftal Herman van den Tempel 

Leider 8e elftal Bas Rijnbergen, Cas Baars, Joep Börger 

Leider 9e elftal Gerard van der Puil, Monika van der Puil 

PVCV 35+ 1 Zondag Eric Flier, Ronald van Kuik 

PVCV 35+ 2 Zondag Oetie Hamidi  

PVCV 35+ 1 Vrijdag Tjeerd Wieberdink 

PVCV Woensdagavondvoetbal Rudi van der Borgt 

 
Bestuurskamerdiensten in de ochtend werden gedraaid door Evert Schouwstra. De bestuurskamerdiensten in 
de middag als het PVCV 1 thuis speelde werden beurtelings gedraaid door de voorzitters van de TSC en het 
bestuur. 
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2.3 Aantal leden senioren 

Bij de start van het seizoen waren er in totaal 12 seniorenteams en 1 damesteam die samen zorgden voor 
272 seniorenleden. Hiervan waren 9 spelers algemeen niet spelend lid (NSL). De woensdagvondgroep 
bestond dit seizoen uit 25 leden. 
 

Seizoen 
Senioren 

teams 
Dames 
teams 

Volledig 
lid 

Niet Spelend 
Lid 

(NSL) 

Woensdagavond 
Trainen 

(NSLWT) 

2019/20 12 1 272 9 25 

2018/19 9 1 182 33 36 

2017/18 9 1 167 34 32 

2016/17 9 0 178 23 30 

2015/16 8 0 145 27 30 

2014/15 8 0 151 30 33 

2013/14 8 0 139 22 35 

2012/13 8 0 139 17  

2011/12 8 1 157   

2010/11 6 1 129   

2009/10 7 1 127   

2008/09 8 1 128   

2007/08 7 1 120   

2006/07 7  133   

2005/06 7  122   

2004/05 7  137   

 

2.4 De commissies 

De Seniorencommissie heeft dit seizoen weer geheel gedraaid onder de huidige samenstelling. 
 
De Technische Senioren Commissie was dit jaar net als vorig jaar volledig bezet. Erik Hermsen, Wiltjan de 
Boer, Bart Bijnen en Terry Oorschot bemande deze commissie. 
 
Ook dit seizoen is de Seniorencommissie verdergegaan om nog betere afspraken te maken rondom allerlei 
zaken zoals bestuurskamerdienst, kleedkamers, velden, etc. Deze zaken zijn binnen de vereniging nog 
steeds een zorg en worden nog weleens niet of half nagekomen, wat soms leidt tot frustraties bij andere 
vrijwilligers. 
 
Het Hoge Hoed Toernooi is dit jaar wel doorgegaan. Hieraan heeft Cor Stols een groot aandeel ingehad wat 
resulteerde aan een deelnemersaantal van 50 spelers. Ook bij andere evenementen waren veel senioren 
aanwezig. Helaas maakte Covid-19 een abrupt einde aan het seizoen waar de seizoens afsluitingen niet 
plaats vonden. 
 
 
Al met al was het een mooi maar helaas kort seizoen waar alle senioren en vrijwilligers trots op mogen zijn. 
We kijken met genoegen vooruit naar het aankomende seizoen. 
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2.5 Verslag senioren 

2.5.1 Selectie 

Voor het derde seizoen op rij kwam PVCV 1 uit in de 2e klasse. Door de komst van een aantal versterkingen 
werd er gehoopt om de nacompetitie te ontlopen. Aan het roer stonden dit seizoen het duo Mitch Maas 
(hoofdtrainer) en Michel Saghy (assistent). De overige staf bestond uit de leiders Richard van Eijndt, Dennis 
van Kuijk en Jens Griffioen. Bram van Haarlem nam opnieuw de keepers onder zijn hoede. Het medische 
gedeelte is dit jaar ingevuld door Eline Peterse. Zij volgde Jill Warmenhoven op die deze functie niet meer 
kon vervullen.  
 
Resultaten PVCV 1 & PVCV 2 
Ook hierin is COVID-19 een belangrijke speler. De resultaten van beide elftallen verliepen in het begin stroef 
maar gaande de competitie verbeterde dit zich. De nieuwe trainersduo’s Mitch Maas & Michel Saghy en 
Ralph Becking & Patrick van Tilborgh zijn een positieve toevoeging maar ook de begeleiding van PVCV 1 en 
2 creëren voor de spelersgroep het ultieme kader om zichzelf te verbeteren en het selectie elftal te 
verbeteren. Daarom is het des te meer zonde maar begrijpelijk dat de KNVB medio maart de competities tot 
een halt toe riep. 
 

2.5.2 Lagere senioren 

Het seizoen begon met 7 lagere seniorenelftallen en drie 35+ 7x7 team. De resultaten waren verschillend 
maar aangezien het seizoen abrupt ten einde kwam is dit seizoen in een nachtkaars gedoofd. Wel positieve 
vermelding waardig is de groei van de senioren elftallen leiders. Steeds vaker stromen er JO19 elftallen door 
naar de senioren. In de senioren wordt veel meer zelfstandigheid verwacht van de begeleiding en per 
seizoen wordt dat beter opgepakt. Mede dankzij de nauwe betrokkenheid van de seniorencommissie worden 
hierin grote stappen gemaakt. 
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3. Jeugd 

3.1 Jeugdteams 

In het seizoen 2019-2020 hebben weer een groei laten zien in het aantal teams en elftallen. Bij de pupillen 6 
teams meer dan vorig seizoen en bij de junioren 3 teams meer dan vorig seizoen. 
 
We hadden wederom een groot aantal teams 
 Pupillen: 
  11 O8 teams, waarvan 1 team eigenlijk nog O7 was 
  11 O9 teams 
  12 O10 teams  
  7 O11  teams 
  6  O12  teams 
  6 O13 elftallen 
 Junioren: 
  5 O14 elftallen 
  5 O15 elftallen 
  4 O16 elftallen 
  5 O17 elftallen  
  6 O19  elftallen 
 
Benjamins 
Het aantal spelers bij de Benjamins was in dit seizoen 77 spelertjes.  Dit aantal neemt ieder jaar toe en het 
is daarmee duidelijk dat Vleuten nog steeds een groeigemeente is. Wij zijn door onze goede naam een 
geliefde club en ontvangen gedurende het jaar nog veel aanmeldingen. Door de 4 fase structuur kunnen we 
gelukkig gedurende het jaar veel jonge spelertjes verwelkomen en nieuwe teams gedurende het seizoen 

inschrijven.  
   
G-voetbal 
Bij PVCV hebben gekozen voor een bijzondere maatschappelijke rol om voetbal voor iedereen mogelijk te 
maken. Voor spelers die met aangepast sporten graag willen voetballen hebben we een speciaal team 
opgericht . Het G-team. Centraal staat het plezier voor het voetbal en het sociale aspect samen in een team 
trainen. Het team bestaat uit spelers met verschillende leeftijden. Er is ook een eigen toernooicompetitie met 
andere clubs opgezet. 
We hebben zeer goede contact met de Gemeente, Sport Utrecht, die deze initiatieven voor aangepast 
sporten hoog in het vaandel heeft staan. Met deze activiteit vervult PVCV een brede regionale functie.   
 

3.2 Jeugdcommissie 

3.2.1 Samenstelling commissie 

De jeugdcommissie bestond afgelopen seizoen uit de volgende leden: 
 

Functie Persoon 

Voorzitter a.i. Stefco Kraaij/Monique van der Sanden 

Secretaris Linda de Groot 

Wedstrijdsecretaris Ursula Blankestein/Luciënne Egels/ Ingrid Bouquet 

Coördinator O16-O19 Mark Schagen 

Coördinator O13-O15 Erwin Geurts 

Coördinator O10-O12 Frank Reitz/Niels Verkleij 

Coördinator O8-O9 David Broekman tot medio april 2020 

Coördinator Benjamins Stefco Kraaij a.i. 

Coördinator G-team Stefco Kraaij 

Materiaal Stefan Frowijn/Johan Klinkenberg 
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3.2.2 Verslag jeugd breedteteams 

Dit seizoen zijn we in de jeugdcommissie begonnen met vacatures die gedurende het seizoen zijn 
waargenomen door bestaande commissieleden. Met name Stefco Kraaij heeft aan het begin van het seizoen 
een volle agenda gehad door niet alleen als jeugdvoorzitter het seizoen te starten maar ook de commissie 
Benjamins waar te nemen naast zijn coördinatorschap voor het G-team. In december kon Stefco vanwege 
privé omstandigheden niet meer uitvoeren. Peter Meloen (Manager Voetbalzaken) heeft de rol van voorzitter 
toen tijdelijk waargenomen tot de komst van de nieuwe jeugdvoorzitter Monique van der Sanden. 
Gedurende het seizoen hebben diverse coördinatoren aangegeven met de functie na het seizoen te stoppen.  
 
Hiermee kon de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers voor deze functies vroegtijdig beginnen. 
 
Helaas heeft het Corona virus vanaf 16 maart het voetbalseizoen volledig stilgelegd. Hierdoor hebben we 
geen successen kunnen melden omdat zowel de competitie als de KNVB-beker wedstrijden gestaakt zijn. De 
KNVB heeft dit besluit genomen. Voorgenomen toernooien voor de breedte teams zijn uit de kalender 
gehaald en het seizoen is zo op een abrupte manier tot een einde gekomen. 
 

3.2.3 Nevenactiviteiten 

De start van het seizoen is conform vorige jaren gelopen en met veel enthousiasme zijn de breedte teams 

van start gegaan. Niet alleen in de competitie maar ook doordat er diverse activiteiten zijn aangeboden. Aan 
het einde van de zomer was er gelegenheid voor de voetbaldagen onder leiding van Cor Stols. Ook in de 
herfstvakantie waren er weer voetbaldagen georganiseerd voor kinderen tot en met de O12. In de 
kerstvakantie is nog een zaaleditie geweest. 
Ook de O16-O19 hebben een zaalvoetbaltoernooi gespeeld. 
 
Helaas zijn door Corona overige activiteiten niet doorgegaan. Aandacht hierbij lag op het organiseren van 

toernooien voor de breedte bij onze club. 
 

3.2.4 Doelstellingen nieuwe seizoen 

De JC is ook zelf aan zet om meer aandacht en perspectief te bieden voor de breedteteams van zowel 
onderbouw als bovenbouw. Zeker nu we blijven groeien in aantal breedteteams is het van belang dat de 
selectieteams verbinding blijven houden met de breedteteams. Voor het aankomend seizoen betekent dat de 
jeugdcommissie een uitgebreider activiteitenplan heeft opgesteld met bijbehorende begroting. 
 
 

3.3 Technische Jeugd Commissie 

3.3.1 Samenstelling commissie 

De Technische Jeugdcommissie bestond afgelopen seizoen uit de volgende leden: 
Voorzitter    Michael Buijteweg 
Secretaris, KNVB   Piethein Leune 
Financiën, Juridische Zaken  Arjan Verstoep 
Commissielid Onderbouw  Jeroen Verhoef 
Commissielid Middenbouw, BVO’s Thijs Lindenkamp 
Technisch Manager Bovenbouw  Mitch Maas 
Technisch Manager Onderbouw  Cor Stols 
 

3.3.2 Verslag jeugd selectieteams 

Het seizen kenmerkte zich door afgebroken competities vanwege de Corona-crisis. Dit was spijtig omdat de 
JO19-1 en JO17-1 zich in de Hoofdklasse hadden geplaatst voor de promotie-poule en uitzicht hadden op 
promotie naar de Divisie. De JO19-2 en JO17-2 deden het niet bijzonder in de Hoofdklasse respectievelijk 
Eerste Klasse.  
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De JO15-1 daarentegen had uitzicht op het Kampioenschap en promotie naar de Divisie. De JO14-1 en 
JO13-1 handhaafden zich eenvoudig in de Derde Divisie. De JO13-2 had een zwaar maar leerzaam jaar in de 
Hoofdklasse JO13. 
 
In de onderbouw werd er opnieuw op het hoogste niveau gespeeld in de JO8, JO9 en JO10. De JO11 haalde 
niet het niveau van eerdere jaren, mede omdat enkele spelers vertrokken naar FC Utrecht. Het besluit om de 
JO11-3 afgelopen jaar geen selectieteam te maken, is niet bevallen en in het kader van het streven naar een 
sterker tweede JO13 team, zal dir komend seizoen wel weer een selectieteam zijn. 
 
Ook gedurende het jaar bleven de jeugdspelers van PVCV interessant voor de BVO’s. De linker centrale 
verdediger van de JO13-1 en de keeper van de JO14-1 werden gescout door FC Utrecht respectievelijk 
Sparta Rotterdam. Twee meiden uit de JO14-1 werden op nationaal niveau uitgenodigd door de KNVB voor 
de selectie. Dit jaar ging er geen speler uit de onderbouw over naar een BVO. 
 
Toch eindigde het seizoen met een grote opsteker voor de jeugdselectieteams. De KNVB besloot – mede 
door de goede prestaties in de afgelopen seizoenen – alle jeugdteams van PVCV door te zetten naar de 
Divisie in het kader van de nieuwe structuur topcompetities Jeugd. De JO14-1 zal zelfs het eerste team van 
PVCV worden dat uit gaat komen in de landelijke Eerste Divisie. 
 
In het kader van de nieuwe landelijke topcompetities werd besloten om de 17-2 en de 19-2 selectieteams 
van af komend seizoen niet meer als selectieteam te beschouwen, maar de JO16-1 en JO18-1 te benoemen 
als selectieteams, nu de KNVB daar landelijke en volwaardige competities heeft van gemaakt. Ook werd het 
besluit van de TC om een PVCV JO23 team in te schrijven met instemming begroet. 
 

3.3.3 Opmerkelijke gebeurtenissen en komend seizoen 

Afgelopen seizoen kenmerkte zich opnieuw tot verdere professionalisering bij de jeugdselecties. Besloten 

werd om in het komende seizoen niet meer met ouders in de onderbouw selectieteams te werken en de 
Technisch Manager Onderbouw geen team meer te laten coachen in de Onderbouw waardoor hij tijd 
vrijmaakt om trainers bij te staan en beter zicht kan houden op de ontwikkeling van de onderbouw spelers. 
 
Ook werd er voor het eerst gewerkt met een blinde-vlekkenplan (BVP) in de Bovenbouw, waarbij gedurende 
het seizoen werd geïnventariseerd welke posities in de bovenbouwteams zwak bezet zijn. Het BVP vormt de 
leidraad voor het vervangen van spelers, intern of extern. 

 
Het contact met FC Utrecht werd ook verder geïntensiveerd door een nieuw samenwerkingscontract en een 
nieuwe clubcoach in de persoon van David Vecht. Het contact met FCU is sterk verbeterd. 
 
Naar aanleiding van een aantal negatieve voorvallen in de Onderbouw heeft de TJC met het Bestuur 
besloten in de toekomst sneller en adequater op te treden richting ouders van spelers die de sfeer verzieken. 
Er wordt gewerkt met schriftelijke waarschuwingen en dossiervorming om in het uiterste geval een ouder en 

jeugdlid te kunnen schorsen van de club. Dit in nauw overleg met de Sportiviteit- en Respect Commissie 
  
Het vooruitzicht van het spelen op een hoger niveau heeft ertoe geleid dat al vroeg in het seizoen 
gesprekken werden aangegaan met potentiële nieuwe trainers van een hoger opgeleid niveau dan we eerder 
aantrokken. Dat heeft ertoe geleidt dat we van een aantal trainers afscheid hebben genomen en de JO8-1, 
JO14-1, JO16-1, JO18-1 en JO19-1 komend seizoen van een kwaliteitsimpuls zijn voorzien. Trainers hebben 
UEFA-B-opleiding of gaan deze volgen.  
 
In de onderbouw is onder leiding van Ruud Berger vooral gediscussieerd over verdere impulsen om meer 
gelijke kansen aan te bieden voor talentvolle spelers en betere op het kindgerichte trainingen. Het wordt 
breed onderkent dat het geboortejaareffect en biologische verschillen in ontwikkeling het zicht op de meest 
talentvolle en gemotiveerde spelers vertroebeld. De Corona-crisis vertraagde de voortgang, maar dat wordt 
komend seizoen weer opgepakt. 
 
Michael Buijteweg zal aftreden als voorzitter van de TJC en naar verwachting wordt aan het begin van 
komend seizoen een nieuwe voorzitter benoemd. De TJC heeft de intentie om haar structuur ook te wijzigen 
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en de Onderbouw en Bovenbouw apart te organiseren waarbij er nieuwe leden wordt gevraagd toe te treden 
in de commissie. 
 

3.3.4 Doelstellingen nieuwe Seizoen 

De TJC heeft geen specifieke prestatiedoelstellingen opgelegd voor het nieuwe seizoen voor de 
selectieteams. Alle bovenbouw selectieteams spelen op het vereiste niveau (Divisie) en zijn daarmee verlost 
van de promotie-tombola in de Hoofdklasse. De teams kunnen daarmee vol werken aan hun eigen 
ontwikkeling zonder afleiding van promoties.  
 
Een uitzondering geldt voor de JO19-1 en JO18-1. Deze teams zijn specifiek gefocust op het behalen van 
resultaat, waarbij voor de JO19-1 promotie (kampioenschap of via de nacompetitie) de doelstelling is. De 
JO18-1 zal in de nieuwe competitie gaan voor handhaving in de Divisie. 
 
Daarnaast zijn er een aantal specifieke doelstellingen voor de TJC komend jaar: 
- benoemen nieuwe voorzitter 
- voortgang maken nieuwe structuur Jeugd 
- aanstellen nieuwe leeftijdscoördinatoren Onderbouw en voor de Bovenbouw 
- uitwerking plan gelijke kansen en kindgerichte trainingen Onderbouw 
- uitwerken plan haalbaarheid 2e selectieteams in de Bovenbouw 
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4. Sponsorcommissie 

 

4.1 Samenstelling commissie 

Functie Persoon 

Voorzitter a.i. / 
accountmanager 

Laurens Bezemer 

Secretariaat Roel Nieuwenhuizen/Kees van Bekkum 

Lid / accountmanager Maickel de Langen 

Lid (website) Jasper Evertzen 

Lid / accountmanager Sebastiaan van der Kaaij 

 
Gedurende het seizoen 2019-2020 hebben er geen mutaties plaats gevonden. Aan de hand van de 
gehouden enquête onder onze leden zijn een aantal personen benaderd om de vacatures (van met name 
accountmanagement) op te vullen en vanaf komend seizoen zal Robert Koene ons team gaan versterken. 
 
Roel Nieuwenhuizen heeft aangegeven zijn taken na het seizoen 2019 – 2020 neer te leggen. Roel heeft zich 
een lange periode ingezet voor de sponsorcommissie en we zijn hem daar ontzettend dankbaar voor! De 
komende maanden gaan we ons best doen om een vervanger van Roel aan te trekken. 
 

4.2 Verslag 

4.2.1 Doelstellingen 2019 - 2020 

In het jaarverslag van 2018 – 2019 werden voor het seizoen 2019 – 2020 de onderstaande doelstelling 
benoemd. 

 
• Behoud grotere sponsoren in combinatie met voortzetting kledingplan. 
• Aandacht grotere EN kleinere sponsoren. 
• Uitbreiding van de sponsorcommissie, mede om het voorgaande punt ook goed te kunnen realiseren. 
• Nauwere samenwerking met Kleding (Richard Eversen) en Evenementencommissie (vacant). 
• We willen tenminste 6 gesponsorde vlaggen plaatsen. Hiervoor wordt binnenkort een business case 

aangeboden bij het bestuur. Indien succesvol dan volgt uitbreiding van het aantal. 

• We willen binnenkort een goede business case bij het bestuur neerleggen voor een LED Scorebord. Dit 
biedt voor ons nieuwe sponsormogelijkheden in de toekomst. Daarnaast is het huidige scorebord 
gedateerd. 

• We richten ons opnieuw op het organiseren van het event PVCV Legends tegen Creators FC ergens in 
april / mei. 

 

4.2.2 Resultaten seizoen 2019 – 2020 

 
1. De hoofdsponsors 

- Er zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten met onze hoofdsponsoren (van de jeugd) PLUS en 
Simpel. Dit in combinatie met voortzetting van het kledingplan, waarbij na een uitgebreide selectie 
gekozen is voor het merk Robey in combinatie met de leverancier Sport 2000. 
a. Graag willen we de personen die zich hebben ingezet voor de voortzetting van het kledingplan 

bedanken voor hun enorme inzet. Het is een intensief traject geweest met een prachtig 
resultaat! Dat zijn met name Richard Eversen, Thijs Lohuis, Maickel de Langen en Jasper 
Evertzen.  

b. Laurens Bezemer heeft zich gericht op het afsluiten van de nieuwe overeenkomsten met onze 
hoofdsponsoren. 

 
 
2. Overige sponsors  

- Er zijn ieder seizoen nieuwe kledingsponsors. Daarnaast zijn er ieder seizoen nieuwe bordsponsoren.  
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- Voor in dit verslag is het belangrijk om de volgende zaken te vermelden: 
a. Er zijn 6 gesponsorde vlaggen geplaatst. Deze vlaggen zijn inmiddels allemaal ‘verkocht’ aan 

bestaande en nieuwe sponsoren.  
b. De business case voor het LED Scorebord is – mede dankzij subsidie en een bijdrage van de 

Supportersvereniging, waarvoor dank - rond en het scorebord zal binnenkort geplaatst worden. 
De toegezegde sponsoring waarborgt de terugverdienperiode van de door PVCV gedane 
investering binnen een afzienbare termijn en de doelstelling is het LED Scorebord verder te 
exploiteren en daarmee dus meer sponsorinkomsten te genereren.  

 
 
3. Overige relevante zaken  

- Door onderbezetting is ook dit seizoen onvoldoende aandacht geweest voor de kleinere bestaande 
sponsoren (accountmanagement) en voor nieuwe sponsoren (after sales). Wel is er – net als in het 
voorgaande jaar – met Kerst een fles wijn bezorgd (persoonlijk) bij alle sponsoren, hetgeen opnieuw 
op prijs werd gesteld. 

- Er is door de Sponsorcommissie helaas geen event georganiseerd in de vorm van de wedstrijd 
tussen de PVCV Legends en Creators FC (team van YouTubers). Dit als gevolg van Corona.  

- Corona heeft vooralsnog slechts een zeer geringe impact gehad op onze sponsorinkomsten. Met 1 
sponsor is een afwijkende afspraak gemaakt om zo de continuïteit van de onderneming en van de 
samenwerking te waarborgen. 

   

4.2.3 Beoogde doelstellingen 2020 – 2021 

Voor het komend seizoen zal de focus liggen op de volgende zaken: 
• Aandacht grotere EN kleinere sponsoren. 
• Uitbreiding van de sponsorcommissie, mede om het voorgaande punt ook goed te kunnen realiseren. 
• We willen tenminste nog 3 extra vlaggenmasten plaatsen. Hiervoor wordt binnenkort een business case 

aangeboden bij het bestuur.  
• We willen het LED Scorebord verder exploiteren. 
• We richten ons opnieuw op het organiseren van het event PVCV Legends tegen Creators FC ergens in 

april / mei. 
• We zullen enkele nieuwe bordensponsoren gaan werven om in ieder geval de laatste plaatsen rondom 

het hoofdveld te bezetten. 
 
 


