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.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering op 17 september 2019 in
Kwintsheul zoals die zijn gepubliceerd op de website (vereniging>documentatie).
4. Jaarverslag van het seizoen 2019-2020 (staat op website vereniging>documentatie).
5. Rekening en verantwoording over het seizoen 2019-2020
De stukken zullen op de vergadering ter inzage liggen maar kunnen vanaf 10 september
2019 worden opgevraagd bij de penningmeester Marianne van den Berg-Moerman en/of
Petra Hartsuiker.
6. Verslag van de kascommissie
a. Decharge bestuur voor gevoerde financieel beleid (Harry Stijger / Erik Bongaards)
b. Benoeming kascommissie seizoen 2020-2021 – aanstelling nieuw lid (en reserve lid)
voor de kascommissie (Jeroen Brand).
7. Bestuursverkiezing en samenstelling bestuur
a. Voorzitter: Ferdy van Geest en Erik van Geest – reglementair aftredend, maar terstond
herkiesbaar.
b. Secretaris: Helen Loots treedt af. Joyce van Schie stelt zich verkiesbaar als secretaris.
c. Wedstrijdzaken: Gerard Scholtes stelt zich verkiesbaar als bestuurslid Wedstrijdzaken.
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.
e. Algemeen bestuurslid – John Kerkhof – reglementair aftredend en treedt ook af.
(Tegen)kandidaten kunnen op voordracht van vijf of meer leden tot en met
zondag 15 september 2020 schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris.
Verder ongewijzigd:
f. Penningmeester: Marianne van de Berg & Petra Hartsuiker
g. Jeugdzaken (en contactpersoon Technische Zaken): Willem van Vliet (maar geeft aan
om na het seizoen van 2020-2021 af te zullen treden)
Mocht je interesse hebben om tevens toe te treden tot het bestuur, meld je dan bij de
secretaris. Voor verschillende functies kan er meegelopen worden.
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8. Financiën 2020-2021
a. Voorstel om de contributie voor het komende seizoen gelijk te houden.
b. Begroting 2020 – 2021 zal op de vergadering ter inzage liggen maar kan vanaf
10 september 2020 worden opgevraagd bij de penningmeester
c. Sponsoring
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
• Willem van Vliet: aanspreekpunt Jeugd
• Hans Hageraats
• Nadine Dijkshoorn
• Aanspreekpunten Recreanten: Willem van Vliet voor De Lier, Gerard Scholtes
aanspreekpunt voor Kwintsheul
b. Scheidsrechter coördinator: Yvonne Lindhout & Coen Slaman.
c. PR / Sponsorcommissie
• Ciska van der Garde gaat zich met de communicatie bezig houden
• vacatures: liefst één per kern om de penningmeester de commissie ondersteunen
• Cees van Reeven publiceert de Nieuwsflits en het Magazine
• Wilfred de Zeeuw onderhoudt de website
• Willem van Vliet organiseert de Grote Clubactie
d. Jeugdcommissie: Willem van Vliet
e. Activiteitencommissie: Willem van Vliet en Jolanda Kostense
f. Commissie van beroep: Wim Broer, Huib van Horssen, Harry Stijger
g. Ledenadministratie: Karlijn van Lenteren
h. Materiaal beheerder: Willem van Vliet
i. Kledingcommissie – Julia van Gentevoort en Ilona van der Sar.
10. Huldigingen
a. Teams
• Heren 1
b. Leden 25 jaar
• Marieke Koole
• Ingrid Keehnen
• Herman Nowee
• Gerard Scholtes
c. Ereleden
11. Technische zaken
a. Klankbordgroep en bijeenkomsten trainers en coaches
b. Poule-indeling
c. Teamindeling – toelichting
d. Trainingsschema en coaches
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:
• oliebollentoernooi
• sportmarathon De Lier (2x)
• mini-toernooi in SC Vreeloo
• Qlympics bij Quintus
• Bradelier Beach toernooi
13. Mededelingen voor het komende seizoen
a. Het clubmagazine zal worden uitgedeeld vanaf di 17 september 2020 (deze ALV)
14. Rondvraag
15. Sluiting
Ten slotte is er nog gelegenheid om bij een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.
Namens het bestuur,

Helen Loots (secretaris)
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