Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van
Volleybalvereniging PQV op donderdag 17 september 2020 om 20:00 uur
in de Van de Knaap Corner van het Quintus complex in Kwintsheul.

Notulen
1. Opening en mededelingen
Aanwezigen. 16 + 5 bestuursleden
Ferdy opent de vergadering, heet iedereen welkom.
De vergadering start met een verassing voor Willem van Vliet. Willem wordt door
burgemeester geërd in de orde van Oranje Nassau en krijgt in het bijzijn van zijn familie een
lintje opgespeld.
De agenda is door Ferdy vast gesteld
2. Ingekomen stukken
Er waren voor afgaand aan de vergadering geen ingekomen stukken.
3. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering op 17 september 2019 in
Kwintsheul zoals die zijn gepubliceerd op de website.
De notulen is vastgesteld. Geen opmerkingen na aanleiding van de notulen.
4. Jaarverslag van het seizoen 2019-2020
Geen opmerkingen op het jaarverslag
5. Rekening en verantwoording over het seizoen 2019-2020
Vanwege het corona virus zijn de trainingen en de wedstrijden eerder gestopt. Dit heeft als
gevolg dat wij als vereniging minder zaalhuur hebben hoeven te betalen.
De trainersvergoedingen zijn wel als een normaal seizoen uitbetaald.
Dit alles heeft er voor gezorgd dat we dit jaar met winst af gesloten hebben. Er is daarom
besloten om de contributie voor het aankomende seizoen gelijk te houden.
6. Verslag van de kascommissie
a. Decharge bestuur voor gevoerde financieel beleid (Harry Stijger / Erik Bongaards)
Harry en Erik zijn 25 aug op bezoek geweest bij de penningmeesters. Er is geen enkele
onrechtmatigheid aangetroffen. Er is decharge verlengd aan de penningmeesters voor
het gevoerde beleid.
b. Benoeming kascommissie seizoen 2020-2021 – aanstelling nieuw lid (en reserve lid)
voor de kascommissie
Nathalie v/d Ende heeft zich aangemeld om in de kascommissie plaats te nemen. Jeroen
Brand zal als reserve lid blijven voor de kascommissie.
7. Bestuursverkiezing en samenstelling bestuur
a. Voorzitter: Ferdy van Geest en Erik van Geest – reglementair aftredend, maar terstond
herkiesbaar. Ferdy en Erik zullen aanblijven als voorzitter van de vereniging.
b. Secretaris: Helen Loots treedt af. Joyce van Schie zal de functie van secretaris van Helen
overnemen.
Helen is bedankt voor haar inzet de afgelopen 3 jaar in haar rol van secretaris.
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c. Wedstrijdzaken: Gerard Scholtes is de nieuwe wedstrijdsecretaris van PQV.
d. Technische zaken – reglementair aftredend – Wouter Loots is in 2018 afgetreden en de
afgelopen jaren heeft Willem van Vliet gefungeerd als contactpersoon. Het bestuur heeft
besloten niet verder te zullen zoeken naar een nieuw bestuurslid Technische zaken, maar
door zal blijven gaan met een contactpersonen in samenwerking met de Technische
Commissie.
Willem van Vliet zal dit nog een jaar blijven doen. Op dit moment is er besloten om
geen officieel lid van de technische zaken in het bestuur toe te voegen.
e. Algemeen bestuurslid – John Kerkhof is afgetreden als algemeen bestuurslid. John is
bedankt voor zijn inzet voor de vereniging de afgelopen jaren.
Verder ongewijzigd:
f. Penningmeester: Marianne van de Berg & Petra Hartsuiker
g. Jeugdzaken (en contactpersoon Technische Zaken): Willem van Vliet. Willem zal na dit
seizoen aftreden als coördinator Jeugdzaken. Er wordt gezocht naar een vervanger voor
na dit aankomend seizoen voor de functie Jeugdzaken.
8. Financiën 2020-2021
a. Contributie aankomend seizoen.
De contributie voor aankomende seizoen zal het zelfde blijven als het vorige seizoen.
b. Begroting 2020 – 2021.
Het aankomend jaar is een financieel onzeker jaar voor de vereniging, dit heeft onder
andere te maken met het feit dat we geen hoofdsponsor hebben, een verhoging van de
zaalhuur wordt verwacht voor de locatie Vreeloo en dit jaar is er een team minder
ingeschreven dus minder inkomsten van de contributie.
Dit alles heeft als gevolg dat de begroting negatief uitkomt, maar met de winst van het
afgelopen jaar zouden we op nul uit moeten komen.
c. Raboclub actie. Hiervoor zijn we aangemeld.
Doel: Professionalisering van ons trainersmateriaal. Er kan gestemd worden voor onze
vereniging.
d. Sponsoring.
De contract met de hoofdsponsor loopt af en zal niet meer worden verlengd.
Pijl Solutions wil wel betrokken blijven bij de vereniging. Pijl Solutions zal incidenteel
blijven ondersteunen onder andere zal de website met hulp van Pijl Solutions een update
krijgen.
Het logo en het huishoudelijke regelement zullen worden aangepast. Echter volgens de
statuten kan dit pas besproken worden bij de volgende ALV.
Er zal worden gezocht naar een nieuwe hoofdsponsor. Door het bestuur zijn
sponsorpakketten ontwikkeld zodat ook kleine bedrijven eventueel zouden kunnen
sponsoren.
9. Bezetting commissies in het seizoen 2020 - 2021
a. Technische Commissie.
• De technische commissie bestaat uit:
• Bram Lindhout zal Dick van Geest vervangen als: aanspreekpunt Heren teams
• Erik Bongaards: aanspreekpunt Dames teams. Erik zal afscheid nemen van de
technische commissie. Er wordt gezocht naar een vervanger voor Erik
• Willem van Vliet: aanspreekpunt Jeugd
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b.

c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.

• Hans Hageraats
• Nadine Dijkshoorn
• Aanspreekpunten Recreanten: Willem van Vliet voor De Lier, Gerard Scholtes
aanspreekpunt voor Kwintsheul.
Scheidsrechter coördinator: Yvonne Lindhout & Coen Slaman.
1ste helft van het seizoen is ingedeeld. Er zijn op dit moment net aan genoeg
scheidsrechters. Het zou wenselijk zijn dat er zich nog meer leden aanmelden als
scheidsrechter. De wens is dat elk team minimaal twee scheidsrechters levert.
PR / Sponsorcommissie
• Ciska van der Garde houdt zich bezig met de communicatie onderdeel sociale
media.
• Cees van Reeven publiceert de Nieuwsflits en het Magazine.
• Wilfred de Zeeuw onderhoudt de website. Website wordt geüpdatet. Wilfred heeft
aangegeven dit nog een seizoen te willen doen.
• Willem van Vliet organiseert de Grote Clubactie
Jeugdcommissie: Willem van Vliet. Willem zal na dit seizoen stoppen met zijn functie
als jeugdcommissie.
De taken van de jeugdcommissie zijn als volgt.
• Ledenwerving
• Volleybal en Smashbal klinics voor scholen tijdens de
koningsspelen organiseren.
• Contact met ouders, coaches en trainers.
Tijdsbesteding ongeveer 2 uur per maand. Als je het leuk lijkt om deze functie te
vervullen, neem gerust contact op met Willem voor meer informatie (evt. met 2
personen deze functie invullen is ook mogelijk)
Activiteitencommissie: Willem van Vliet en Jolanda Kostense
Commissie van beroep: Wim Broer, Huib van Horssen, Harry Stijger
Ledenadministratie: Karlijn van Lenteren zal de ledenadministratie dit seizoen doen.
Materiaal beheerder: Willem van Vliet
Kledingcommissie – Julia van Gentevoort en Ilona van der Sar.

10. Huldigingen
a. Teams
• Heren 1 is afgelopen seizoen kampioen geworden.
b. Leden 25 jaar
• Marieke Koole
• Ingrid Keehnen
• Herman Nowee
• Gerard Scholtes
De leden zijn gehuldigd door de voorzitter.
c. Ereleden: Jacqueline van Gelder is benoemd tot ere lid door de voorzitter.
11. Technische zaken
a. Klankbordgroep en bijeenkomsten trainers en coaches. Er is één keer een
klankbordgroep geweest. Bijeenkomst trainers en coaches heeft nog niet plaats
gevonden.
b. Poule-indeling. Alle teams zijn ingedeeld in de poules.
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c. Teamindeling. De teamindeling was dit jaar erg lastig vanwege het hoge aantal
afmeldingen, vooral bij de damesteams. Voorzitter heeft de technische zaken bedankt
voor hun inzet.
12. Organisatie van activiteiten
a. Net als afgelopen jaar zullen we teams indelen om activiteiten te organiseren of vragen
erbij te helpen. Het bestuur zal de verschillende activiteiten tussen teams rouleren en
behouden zich het recht voor deze naar behoren aan te wijzen. Indeling van de bepaalde
activiteiten is nu nog erg lastig gezien de huidige maatregelen. wat betreft het corona
virus. Het is nog erg onduidelijk hoe en in welke vorm bepaalde activiteiten door
kunnen gaan. Maar het idee is wel om de activiteiten per team in te delen.
b. Voorbeelden van activiteiten: wordt meegenomen in de volgende bestuursvergadering.
• oliebollentoernooi
• sportmarathon De Lier (2x)
• mini-toernooi in SC Vreeloo
• Qlympics bij Quintus
• Bradelier Beach toernooi
13. Het corona virus
Aan het afgelopen seizoen is vanwege het Corona virus abrupt een einde gekomen. Echter
zal in het nieuwe seizoen het Corona virus wederom weer een rol kunnen gaan spelen. Als
vereniging volgen we de actualiteiten op de voet zodat evt. maatregelen die invloed hebben
op de sport zo snel mogelijk worden ingevoerd.
Het is van belang om tijdig wanneer je als team uit speelt je goed te laten informeren over de
regels van de desbetreffende vereniging/ sporthal. Elke vereniging/ sporthal heeft een eigen
invulling gegeven aan de regels, dit heeft vaak te maken met de grote van de hal of
vereniging. Zorg dat je goed voorbereid bent om vervelende situatie te voorkomen. De
informatie is te vinden op de website van de desbetreffende vereniging.
Het standpunt van het bestuur is, veiligheid gaat voor alles. Dus mocht een team het niet
veilig vinden om ergens te spelen neem contact op met het bestuur. Zodat het bestuur kan
kijken naar een passende oplossing
Gezien de toename van het aantal besmettingen met het coronavirus, is het noodzakelijk om
alle maatregelen goed in acht te blijven nemen. Tijdens de ALV is een aantal zaken nog eens
specifiek benadrukt.
De belangrijkste punten rondom (de competitie en) corona zijn hieronder samengevat.
• Bij klachten kom je niet naar de training, wedstrijd of enige andere activiteit die
gerelateerd is aan onze vereniging. Dit geldt ook voor milde klachten. Deze maatregel is en
blijft van cruciaal belang in bestrijding van het virus. Door je niet te houden aan deze
maatregel, dupeer je je eigen team en de vereniging. Het bestuur behoudt zich het recht voor
om zo nodig individuele maatregelen te treffen.
• Mocht er onverhoopt iemand met klachten of een positieve corona test in contact zijn
geweest met teamgenoten, kan het gehele team mogelijk toegang tot activiteiten van de
vereniging worden ontzegd (voor twee weken). Neem in een dergelijk geval direct contact
op met het bestuur via voorzitter@pqv-volleybal.nl.
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• Kom zo veel mogelijk omgekleed naar trainingen en wedstrijden in onze
thuisaccommodaties. Douchen in beide sporthallen is door de accommodaties toegestaan (let
wel: zonder zeep), maar we verzoeken jullie dit tot een minimum te beperken.
• Iedereen dient de maatregelen getroffen door de accommodaties van andere verenigingen
te respecteren en na te leven. Per sporthal en vereniging zijn verschillende maatregelen
genomen. Iedere vereniging is verplicht deze maatregelen op hun website te publiceren.
Neem deze maatregelen door voordat je vertrekt naar een uitwedstrijd.
• Mocht je als team bezwaar hebben om een uitwedstrijd te spelen vanwege toenemende
besmettingen, vragen we je contact op te nemen met Gerard Scholtes via
wedstrijdzaken@pqvvolleybal.nl. We zullen zoeken naar een geschikte oplossing. Mocht dit
niet mogelijk blijken, kan het bestuur in overleg met het team besluiten dat een wedstrijd
niet gespeeld wordt. Eventuele boete wordt voldaan door de vereniging. We vragen om
jullie begrip voor de maatregelen. Veiligheid gaat in dit geval voor andere zaken. Eventuele
vragen kunnen jullie laagdrempelig sturen naar secretaris@pqv-volleybal.nl.
14. Mededelingen voor het komende seizoen
a. Het clubmagazine zal worden uitgedeeld vanaf di 17 september 2020 (deze ALV).
Yvonne, Karlijn en Cees bedankt voor de samenstelling van het clubmagazin.
b. Voorzitter bedankt iedereen voor de inzet van het afgelopen seizoen en de aanwezigheid
bij de ALV.
15. Rondvraag
Nadine: Er zijn weinig douches in hal 2 (Eekhouthal). Wat is er mogelijk evt. extra
kleedkamer in hal1?
Dit wordt overlegd met Beheerder van Quintus – Actie Joyce
Wouter: Vervangen voor bestuurslid OMNI vergadering 2 keer per jaar? Tijdens de ALV
vergadering hebben zich nog geen kandidaten aangemeld.
Cees: Of er een agenda gemaakt kan worden voor in de Nieuwsflits?
Wordt gedaan – actie Joyce
Eric van Geest: 5 jaren plan voor de vereniging. Beleidsplan wordt gemaakt en zal worden
gecommuniceerd als deze af is.
16. Sluiting
De vergadering is door de voorzitter om 21.30 uur afgesloten
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