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Agenda Algemene Leden Vergadering van Volleybalvereniging PQV Westland op dinsdag 13 

september om 20:00 uur in de Van de Knaap Corner van het Quintus complex in Kwintsheul. 

 

1. Opening en mededelingen  

 

2. Ingekomen stukken 

 

3. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering op 14 september 2021 in 

Kwintsheul zoals die zijn gepubliceerd op de website: https://www.pqv-

volleybal.nl/notulen-alv.  

 

4. Jaarverslag van het seizoen 2021/2022 (staat op website Over PQV / Vereniging). 

 

5. Rekening en verantwoording over het seizoen 2021/2022 

 

6. Verslag van de kascommissie  

a. Decharge bestuur voor gevoerde financieel beleid  

b. Benoeming kascommissie seizoen 2022/2023 – aanstelling nieuw lid voor de 

kascommissie.  

 

7. Bestuursverkiezing en samenstelling bestuur 

a. Voorzitter: Ferdy van Geest en Erik van Geest 

b. Penningmeester: Marianne v/d Berg en Petra Hartsuiker 

c. Wedstrijdzaken: Gerard Scholtes 

d. Secretaris: Joyce van Schie 

e. Jeugdzaken: Vacant 

 

Mocht je interesse hebben om tevens toe te treden tot het bestuur, meld je dan bij de  

secretaris.  

 

8. Financiën 2022-2023 

a. Contributie 

b. Contributie vaststellen/afronding afgelopen seizoen.  

c. Begroting 2022–2023 zal op de vergadering ter inzage liggen en kan vanaf  

1 september worden opgevraagd bij de penningmeester (penningmeester@pqv-

volleybal.nl) 

d. Sponsoring 

  

https://www.pqv-volleybal.nl/notulen-alv
https://www.pqv-volleybal.nl/notulen-alv
https://www.pqv-volleybal.nl/vereniging
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9. Bezetting commissies in het seizoen 2022 - 2023 

a. Technische Commissie.  

 De technische commissie bestaat uit: 

 Willem van Vliet 

 Hans Hageraats  

 Nadine Dijkshoorn 

 Aanspreekpunten Recreanten: Gerard voor Kwintsheul, Willem voor De Lier.  

b. Scheidsrechtercoördinator: Yvonne Lindhout en Coen Slaman 

c. PR/Sponsorcommissie 

 Willem van Vliet organiseert de Grote Clubactie 

 Rabo clubsupport  

 Communicatie/Sociale media/website 

d. Jeugdcommissie: Deze functie is nog vacant. 

e. Activiteitencommissie: Willem van Vliet en Jolanda Kostense 

f. Commissie van beroep: Wim Broer, Huib van Horssen, Harry Stijger 

g. Ledenadministratie: Gerla Koole 

h. Materiaalbeheerder: Willem van Vliet 

Er worden voor de Technische commissie en afdeling Communicatie/Sociale media/website 

enthousiaste leden gezocht die zich voor één van deze functies zou willen inzetten. Tevens 

worden er leden gevraagd om zich aan te melden als scheidsrechter.  
 

10. Technische zaken 

a. De klankbordgroep en bijeenkomsten met trainers & coaches.  

b. Poule-indeling  

c. Teamindeling/Trainingsschema en coaches  

Helaas heeft nog niet elk team een trainer. Er wordt nog een trainer gezocht voor Heren 

1/Heren 2, MB1 (de woensdagavond training) en de mini’s. Het bestuur en de technische 

commissie is hard op zoek naar leden die hierin wat zouden kunnen betekenen, of iemand 

weten die het leuk lijkt om als trainer aan de slag te gaan.  

Het is toch belangrijk dat zeker onze jeugd, de aanstormende talenten, een trainer voor de 

groep hebben staan! 

 

11. Huldiging 

MBI is kampioen geworden.  

Jubilarissen 

40 jaar lid van de vereniging 

 

 

12. Organisatie van activiteiten 

a. Net als afgelopen jaar zullen we teams indelen om activiteiten te organiseren of erbij te 

helpen. Teams kunnen zich aanmelden voor bepaalde activiteiten. Het bestuur zal de 
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verschillende activiteiten tussen teams rouleren en behouden zich het recht voor deze 

naar behoren aan te wijzen.  

b. Voorbeelden van activiteiten:  

 December 2022- jeugdsportmarathon 

 Januari 2023 - Oliebollentoernooi  

 Januari 2023- Recreantentoernooi 

 Maart 2023 - Qlympics  

 April 2023 – Koningspelen  

 Juni 2023 – Seniorensportmarathon. 

 Aug 2023 – Beachvolleybaltoernooi - Bradelier  

 

13. Mededelingen voor het komende seizoen 

Het bestuur is hard op zoek naar leden (of ouders van leden) die iets extra’s zouden willen 

en kunnen doen voor de vereniging. Zonder jullie hulp zal het bestuur er voor moeten kiezen 

om bepaalde activiteiten niet door te laten gaan zoals, denk hierbij aan een tweede training 

voor een jeugdteam omdat er een geen trainer is of de mini’s die geen training kunnen 

krijgen omdat er geen trainer is. Of dat wij niet meer kunnen laten zien hoe leuk onze 

vereniging is omdat er niemand is die onze website wil onderhouden en updaten met 

wedstrijdverslagen.  

Kortom de nood is hoog! Mocht je iets willen betekenen of evt in duo functie laat het weten! 

 

14. Rondvraag  

 

15. Sluiting 

 

 

Namens het bestuur, 

 

 

Joyce van Schie (secretaris) 


