Jaarverslag 2019 – 2020
Voorzitters (Ferdy en Erik van Geest)
Afgelopen seizoen is een seizoen geweest van (sportieve) hoogtepunten, maar ook van grote
uitdagingen. De situatie rondom het COVID-19, kortweg coronavirus, heeft gezorgd voor een
maatschappelijke ontwrichting en heeft ook onze vereniging voor de nodige uitdagingen gesteld.
Gelukkig kunnen de maatregelen ter preventie van het virus worden afgebouwd en kan komend
seizoen de reguliere volleybalcompetitie weer aanvangen. In de tussentijd hebben we ons digitaal
vermaakt met de online workshop en de Volleybal Quiz, waarbij we Grumpy Old Men tot winnaar
hebben mogen kronen. Ook in tijden dat we de deur niet uit mochten, bleven we zo toch lekker bezig.
Gelukkig hebben we wel al onze strandactiviteiten in de zomer kunnen starten, met nieuw materiaal en
een mooie groep enthousiaste volleyballers op de woensdagavond hebben we toch ook mooie
lichtpuntjes gehad ten tijde van een alles ontregelend virus.
Op sportief gebied hebben we een goed seizoen gehad. Heren 1 is (onofficieel) kampioen geworden en
promoveert naar de 1e klasse. Op dames 2 na, hebben alle andere teams zich weten te handhaven.
Daarbij was bij veel teams een duidelijke verbetering in het spel zichtbaar. We gaan proberen het
volgende seizoen weer ons beste beentje voor te zetten, en hopen jullie zo snel mogelijk weer te
mogen verwelkomen in de sporthal, zodra het nieuwe seizoen begonnen is.
Wij zijn trots op onze vrijwilligers en willen iedereen die zich inzet voor de vereniging van harte
bedanken. Ook dit jaar hebben we met een fantastisch team van vrijwilligers mogen werken en mogen
we het komend zelfs een aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Wij zien dat we met z’n allen hard
aan de vereniging bouwen, want de vereniging, dat zijn wij. Zonder jullie geen vereniging, zo simpel
kan het zijn. We hopen nog verder te mogen werken, met gezelligheid, sportiviteit en respect hoog in
het vaandel, om PQV een zonnige toekomst te bieden. Wij hebben er zin in!
Ferdy en Erik van Geest

Secretariaat (Helen Loots)
Het seizoen 2019 / 2020 is weer voorbij. Dit seizoen was ik voor het derde (en tevens mijn laatste) jaar
verantwoordelijk voor het organiseren van de bestuursvergaderingen en het schrijven van de agenda’s
en de notulen.
Het bestuur was in het verenigingsjaar 2019 – 2020 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijd zaken
Technische zaken
Jeugd zaken
Algemene ondersteuning

Ferdy & Erik van Geest
Helen Loots
Marianne van den Berg-Moerman & Petra Hartsuiker
Gerard Scholtes (2e helft), John Kerkhof (1e helft)
Willem van Vliet (ad interim)
Willem van Vliet
John Kerkhof, Yvonne Lindhout & Karlijn van Lenteren

We hebben dit seizoen zeven keer vergaderd, waarvan 5 keer op locatie Quintus in Kwintsheul en 2
keer virtueel (gemiddeld één keer in de zes weken). En de Algemene Ledenvergadering is gehouden
op dinsdag 17 september 2019 in de Van der Knaap corner op Quintus in Kwintsheul.
In maart 2020 zijn de teamenquêtes verspreid naar alle aanvoerders en begin mei is de jaarlijkse
individuele enquête verstuurd naar alle leden. Op deze manier hebben wij als bestuur goed inzicht
gekregen in wat er zo al speelt binnen de teams.
De vereniging is lid van de OMNI-vereniging Quintus. Wij zijn in nauw contact met de OMNI vereniging
via Maurice van Lier, John van de Valk en Wouter Loots, secretaris van de OMNI-vereniging.
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Het was wederom een enerverend seizoen als secretaris, maar aangezien ik helaas heb besloten om
te stoppen met volleyballen, zal ik tevens mijn taak als secretaris neerleggen.
Helen Loots

Ledenadministratie
Hieronder vinden jullie de cijfers van de laatste 3 jaren qua leden.
Team
Dames 1
Dames 2
Dames 3
Dames 4
Dames 5
Heren 1
Heren 2
Heren 3
Heren 4
Heren 5
Heren 6
Jeugd A
Jeugd B
Jeugd C
Mini's
Recreanten
Kwintsheul
Recreanten
Naaldwijk
Recreanten De Lier
Totaal

Aantal dd 01-07-18

Aantal dd 01-07-19

Aantal dd 01-07-20

10
8
7
8
8
7
8
6
11
0
0
0
7
14
12

8
10
8
8
0
8
6
10
0
0
0
9
10
14
11

8
10
5
1
0
8
9
10
0
0
0
9
7
21
9

14

13

16

15

0

0

15

15

15

150

130

128

Ik zal de ledenadministratie binnenkort overdragen aan Karlijn van Lenteren. Zij zal te bereiken zijn via
ledenadministratie@pqv-volleybal.nl. Wij verzoeken jullie om jullie adres- en e-mail wijzigingen door te
blijven geven.
Jacqueline de Gelder

Technische Commissie (Willem van Vliet)
De TZ van het afgelopen seizoen bestond uit:
• Erik Bongaards – damesteams
• Dick van Geest – herenteams
• Willem van Vliet – jeugdteams
• Hans Hageraats – algemeen
• Nadine Dijkshoorn – Algemeen
De TC vergaderd om het beleid te bepalen, de planning vast te stellen, indelingen te maken en
specifieke zaken te bespreken. Dit seizoen hebben we een zestal keren vergaderd.
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Maar voor de TC begint het seizoen al aan het einde van het voorgaande seizoen met het opstellen
van de voorlopige teamindeling en een voorlopig trainingsschema. Hiermee werd normaliter begonnen
met gesprekken met de klankbordgroep, de teams, de trainers en coaches. Na nog een aantal
gesprekken met enkele teams en bespreking in het bestuur hebben we begin mei 2019 voor dit seizoen
2019 - 2020 de voorlopige indeling van de teams en het schema van de trainingen kunnen publiceren.

Dames
Dit afgelopen seizoen hebben we vier dames teams gevormd met 2 damesteams in de 2e klasse, een
team in de 3e klasse en een team in de 4e klasse. D1 en D2 bestonden uit de dezelfde dames als het
seizoen ervoor, met Marijke die naar D2 is verplaatst , D3 speelde daaronder in de derde klasse met
veel ervaren spelers en in de 4e klasse een dames team wat op papier ruim was ingedeeld, maar dat
ook dit jaar weer geplaagd door blessures toch nog wel erg krap bleek te zijn.

Heren
Bij de heren hebben we wederom drie teams gevormd met de eerste twee teams in de 2e klasse en het
derde team in de derde klasse. Door de wat ruimere bezetting was ook invallen niet altijd nodig.
Ondanks dat H3 best wat spelers kwijtraakte kon men toch altijd spelen.
We willen nog steeds alle teams een coach bieden, maar helaas zijn we daar het afgelopen seizoen
nog niet in geslaagd om bij H3 een vaste coach te krijgen, gelukkig bood Margriet zich aan bij de
klankbord om af en toe te coachen als dat uitkwam. Dat werd door de mannen zeer gewaardeerd. Het
zou prima zijn als we meer vrouwelijke inbreng bij het coachen krijgen.
Jeugd – zie het verslag jeugdzaken

Recreanten
De twee recreanten-mixteams in Kwintsheul speelden een competitie beiden in een poule van 8. Met
helaas dit jaar geen kampioenen. In De Lier hebben we ook een grote groep recreanten bestaande uit
dames en heren die al jaren op vrijdagavond met plezier hun potjes spelen.

Trainers en coaches
Natuurlijk willen we de trainer/coaches: Erik Bongaards (D1), Hans Hageraats (H1 en H2), Sandra
Pruisken (D2), Margriet (MC1), Thom van Dorp, Remco Zwinkels (MC2), Karin Meere (MB1), Njirock
Reeberg (D3), Coen Slaman (D4) en Willem van Vliet (MA1/CMV) en de coaches Ruud van Schie
(MB1), John van Uffelen (MB1) en Hus Gel (MC2) bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. Er
is één bijeenkomsten geweest met de trainers en coaches, helaas hebben we in verband met COVID19 aan het einde van het seizoen geen tweede bijeenkomst kunnen organiseren.

Klanbordgroep
De klankbordgroep bestaat buiten de TC uit een vijftiental leden uit alle groeperingen en is dit seizoen
één keer bij elkaar geweest. In december 2019 is gesproken over communicatie, social media en hoe
PQV daarin nog stappen kan maken. En dat was een hele leerzame sessie met een
communicatiemanager van de NeVoBo (geregeld door de voorzitters). En sindsdien wordt er veel
gedaan met de socials en hebben we een PQV Instagram account, waarop we best een aantal posts
plaatsen. Ook de internetsite van PQV is daar tegen het licht gehouden en vergeleken met andere
clubs en de conclusie was dat we daar nog wel het een en ander aan kunnen verbeteren. Deze acties
zijn inmiddels uitgezet. We hadden graag nog een klankbord willen organiseren, echter door de
omstandigheden met COVID-19 is dat niet gelukt. Dit omdat we de klankbord niet digitaal wilden
organiseren, omdat dan toch de interactie anders is dan wanneer we elkaar in het echt ontmoeten.

Vooruitblik seizoen 2020 - 2021
Zoals al vermeld is er door de TC gewerkt aan de indelingen voor het nieuwe seizoen. De voorlopige
teamindeling die begin mei 2020 is gepubliceerd omvatte 3 damesteams maar die zijn nog erg krap.
Daarom stonden de namen nog niet onder de teams, maar we hebben voor iedereen een plekje en zal
de definitieve indeling voor de dames later bekend worden gemaakt. Drie heren teams, 1 MA team, 1
MB team, 2 Meisjes C teams. En 1 mini groep verdeeld over Naaldwijk en De Lier.
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Willem van Vliet

Wedstrijd zaken (Gerard Scholtes)
In januari heb ik deze taak overgenomen van John Kerkhof.
We kunnen terugkijken op een opmerkelijk seizoen. Tot begin maart verliep het eigenlijk zoals
voorgaande jaren, met vooraf onze voorkeuren kenbaar gemaakt te hebben via de NeVoBo-site en wat
wedstrijdverplaatsingen die redelijk soepel zijn afgehandeld, maar door de uitbraak van het Coronavirus werden op 12 maart abrupt de verschillende competities gestaakt door de NeVoBo in opdracht
van de overheid.
Dit was in eerste instantie tijdelijk, maar uiteindelijk heeft de NeVoBo, na de mening van alle
verenigingen gehoord te hebben, besloten dat er afgelopen seizoen geen teams tot kampioen werden
uitgeroepen. Het gemiddeld aantal gewonnen punten per wedstrijd (de zogenoemde wedstrijdquotiënt)
is gebruikt om te bepalen welke teams promoveren en degraderen. De stand per die datum is gebruikt
om de wedstrijdquotiënt te bepalen. Zie voor meer informatie
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/03/31/promotie-degradatie-richting-seizoen-2020-2021.
Het bestuur heeft deze oplossing gesteund. Voor het grootste deel van onze teams was dit een
gunstige regeling en zagen we dit als de meest eerlijke oplossing.
Concluderend is de hele gang van zaken door de NeVoBo netjes en helder gecommuniceerd via een
goedwerkend medium.
Tot die 12e maart waren we met een redelijk, maar sportief seizoen bezig. Helaas stond Dames 2 op
dat moment met nog vijf wedstrijden te spelen en maar één punt achterstand op de nummer 10 en 11
op de laatste plaats in de 2e klasse na hun kampioenschap en promotie van vorig jaar. Daar tegenover
stond Heren 1 in de 2e klasse afgetekend bovenaan en was de week ervoor al officieus kampioen
geworden.
Eindstanden van alle teams:
Dames 1
Dames 2
Dames 3
Dames 4

2e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse

8e plaats van 12
12e plaats van 12, degradatie
10e plaats van 12
8e plaats van 12

Heren 1
Heren 2
Heren 3

2e klasse
2e klasse
3e klasse

1e plaats van 12, promotie en officieus kampioen
5e plaats van 12
11e plaats van 12

Meisjes MA1
Meisjes MB1
Meisjes MC1
Meisjes MC2

2e klasse
2e klasse
2e klasse
2e klasse

1e helft: 4e plaats van 5, 2e helft: 5e plaats van 7
1e helft: 5e plaats van 7, 2e helft: 4e plaats van 6
1e helft: 3e plaats van 6, 2e helft: 1e plaats van 6
1e helft: 6e plaats van 6, 2e helft: 5e plaats van 5

Recreanten XR1
Recreanten XR2

poule Mix A
poule Mix B

6e plaats van 7
3e plaats van 8

N4 1
N5 1

6 * toernooi
6 * toernooi

4e plaats van 5, 4e van 4, 5e van 5, 1e van 5, 3e van 5
6e plaats van 6, 3e van 5, 1e van 4, 3e van 5, 5e van 5

Het officieuze kampioenschap van Heren 1 verdient uiteraard de meeste aandacht. Meisjes MC1
stonden in de 2e halve competitie ook boven aan. Fantastische prestaties.
Alle teams hebben met veel plezier gevolleybald en ja, het was jammer dat de competitie voortijdig ten
einde kwam, maar het is niet anders.
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Ik wil hier graag alle trainers en coaches even in het zonnetje zetten. Jullie stonden elke keer weer
klaar voor je team en voor ons en dat hebben we echt nodig. Ik denk dat de meesten het ook zo leuk
hebben gevonden dat we volgend jaar weer op hen mogen rekenen. Klasse!!
Gerard Scholtes

Scheidrechterszaken (Yvonne Lindhout & Coen Slaman)
Begin van seizoen 2019-2020 hebben Coen Slaman en ik de functie voor scheidsrechtercoördinator
overgenomen van Tessa Vijverberg. De indeling voor de eerste helft van het seizoen was toen al door
Tessa gemaakt, wat voor ons fijn was om er goed in te komen. De indeling voor de tweede helft van het
seizoen hebben wij daarna gemaakt, wat nog best een uitdaging bleek te zijn. Vooral het feit dat het
aantal scheidsrechters met code 4, dus de scheidsrechters die afgelopen seizoen Heren 1, Heren 2,
Dames 1 en Dames 2 mochten fluiten, niet altijd toereikend was op het moment dat veel teams uit
speelden. Gelukkig konden we ook dit jaar weer vaak rekenen op onze verenigingsscheidsrechters, de
scheidsrechters die zelf niet (meer) volleyballen, maar wel voor onze vereniging willen blijven fluiten.
Uiteindelijk hebben we het uiteraard gewoon voor elkaar gekregen, mede dankzij het begrip en de
medewerking van al onze scheidsrechters!
Helaas hebben we het seizoen door de Corona-crisis niet af kunnen maken, maar dit zorgt er wel voor
dat we heel veel zin hebben om straks in september weer te beginnen!
We gaan door een aantal opstappende leden van start met minder scheidsrechters dan vorig jaar. Het
aantal scheidsrechters per team verschilde afgelopen jaar al en zal komend seizoen zeker aandacht
nodig hebben. Net als de codes die onze scheidsrechters hebben. Hopelijk kunnen we hier wat mee
doen tijdens een scheidsrechteravond die we willen organiseren begin van het nieuwe seizoen.
We willen alle scheidsrechters bedanken voor het fluiten van de wedstrijden het afgelopen seizoen en
voor hun medewerking en begrip. Zonder hen kunnen de wedstrijden niet gespeeld worden.
Yvonne Lindhout & Willem van Vliet

Jeugdzaken (Willem van Vliet)
We zijn het seizoen begonnen met 2 ruime CMV teams, 2 meisjes C teams, 1 Meisjes B team en 1
Meisjes A team.
Deze teams werden getraind door Thom en Remco (MC2), Margriet (MC1), Karin (MB1) en Willem van
Vliet (MA1 en Mini’s Naaldwijk en De Lier) en vanaf half januari is Bram Lindhout gaan helpen bij de
MA1 waarvoor dank natuurlijk. Ook de coaches Hus (MC1), John en Ruud (MB1) bedankt voor jullie
inzet zonder jullie was het zeker heel anders gelopen.
CMV Het seizoen startte al gelijk goed voor de CMV groep in Naaldwijk waarbij de eerste training al
gelijk een paar nieuwe leden hun gezicht lieten zien. In De Lier viel de groei echter iets tegen. Maar al
met al hebben de mini’s een goed seizoen gedraaid, met als einddoel hoger eindigen dan vorig jaar op
de toernooien en het behalen van het CMV Diploma. Echter zoals bij alle teams zijn de laatste 2
toernooien afgelast en werden helaas de trainingen vroegtijdig gestopt in verband met COVID-19.
Gelukkig konden we vanaf 18 mei weer trainen, niet binnen maar buiten op de parkeerplaats bij
Quintus. Dit betekende wel enorm aanpassen en een kortere training, maar het was toch weer leuk om
elkaar op een normalere manier weer te zien en op een ietwat normale wijze het seizoen alsnog met
elkaar af te sluiten.
Meisjes C1 werden dit seizoen getraind door Margriet en bestonden op papier uit slechts 6 dames/heer
Er werd gelukkig snel een nieuw meisje welkom geheten, maar die heeft helaas nog geen wedstrijden
kunnen spelen. En omdat er maar 6 spelers waren werd Roos uit C2 regelmatig gevraagd om in te
vallen en ook om mee te trainen. Echter omdat het team wel erg klein was moesten Hus (coach) en
Margriet soms alle zeilen bijzetten om überhaupt te kunnen spelen. Gelukkig lukte dat zo goed als
altijd, maar we hebben gezien dat dit team enorm is gegroeid en steeds beter is gaan spelen. Met dank
aan de trainer en coach. In de 1e helft werden ze 3e en helaas hebben we de 2e helft niet uit kunnen
spelen om bekende redenen, maar daar stond het team 1e op het moment van stoppen van de
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competitie, wat jammer is want ze hadden zeker kampioen kunnen worden!! Maar dat vergeten wij
natuurlijk niet.
Meisjes C2 was een team met toch weer wat nieuwe gezichten die uit de mini’s overkwamen, dus alles
was nieuw, hoewel enkelen de trainers/coaches wel kenden (Thom en Remco), die gelijk een flinke
uitdaging hadden om dit team lekker aan het ballen te krijgen. Deze missie is zeker geslaagd. De
techniek is met sprongen vooruit gegaan en het samenspel in het team werd steeds beter, maar
winnen was een ander verhaal. Uiteindelijk gingen ze voor iedere punt die ze konden pakken en gingen
daarom ook steeds beter spelen. Ook als er invallers uit de mini’s mee moesten, wat toch best
regelmatig gebeurde, werd dat perfect opgevangen. En het leuke is dat de mini’s dit stiekem veel leuker
vonden spelen dan de toernooitjes. Dit team eindigde in de eerste helft op plaats 6 en in de tweede
helft op plaats 5, maar er had nog meer in kunnen zitten als de competitie uitgespeeld had kunnen
worden.
Meisjes B1 werd getraind door Karin en gecoacht door John en Ruud. Dit team heeft ook enorme
stappen gemaakt en wordt door diverse trainers gezien als een erg leuk en hard werkend team. Er is
veel vooruitgang gemaakt in het spel, alleen komt dat er soms niet helemaal uit, maar het is een erg
leuk team om te zien spelen. Met wat oefenpotjes tegen MA1 lieten de dames al zien dat er rekening
met deze groep gehouden moet worden. Al spelen er nog 2 jongens mee die steeds krachtiger worden.
De eindstanden waren voor kerst 5e en bij het staken van de competitie stonden ze 4e.
Meisjes A1 werd getraind en gecoacht door Willem. Dit team begon met 9 spelers, echter moest er
helaas 1 speelster al vroeg afhaken door een blessure. Er werden best stappen gemaakt met de
meiden en het team groeide zeker in het spel. Zeker nadat ze met vaste posities zijn gaan spelen zijn
vooruit gegaan voor wat betreft de inzet. En vinden de meiden dit ook veel leuker dan in het oude
systeem. Vanaf half januari kwam Bram de staf versterken en daarna is het team nog weer een stapje
harder aan het werk gegaan. En wist men ook steeds beter bij te blijven bij de top en wist men met
groot gemak te winnen van de nummer laatste, wat toch niet altijd mee valt. Eindstanden van dit team
waren voor kerst op het nippertje 4e en voordat de competitie gestaakt werd stonden de dames 5e,
maar er was zeker nog wel kans om een plekje te stijgen.
Willem van Vliet

PR en sponsor commissie (vacant)
PQV heeft op dit moment geen PR en sponsorcommissie.
Het bestuur heeft zelf de Grote clubactie (resultaat € 457,00) en de Rabo Clubkascampagne (€ 515,06)
opgezet. De opbrengst wordt besteed om de jeugdzaken te versterken.
Wekelijks werden toonde Cees zijn inzet voor de club en verzorgde hij wekelijks de Nieuwsflitsen. Er
stonden bijna wekelijks prachtige stukken in de Nieuwsflits over de verrichtingen van de diverse teams.
In ieder geval iedereen weer hartelijk bedankt voor de inbreng, Richard voor de strippen, de lay-out van
de achtergrond en clubmagazine, en Cees bedankt voor deze wekelijkse activiteit.
Wij danken Wilfred de Zeeuw die het hele seizoen de website heeft bijgehouden.
Het clubmagazine werd voor het vierde seizoen maar één keer uitgebracht aan het begin van het
seizoen. Het wedstrijdprogramma werd ook nu wederom niet meer opgenomen, omdat er gedurende
het seizoen redelijk veel wijzigingen plaatsvinden. Mede daarom gaat er tegenwoordig heel veel via
een app, dus daarmee worden wijzigingen en aanpassingen aardig afgevangen.
Het bestuur is nu op zoek naar leden die zich actief willen inzetten voor deze commissie. Meld je
hiervoor graag bij secretaris@pqv-volleybal.nl.
Helen Loots
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