Notulen Algemene Leden Vergadering van Volleybalvereniging PQV Pijl solutions op dinsdag
17 september 2019 om 20:00 uur in de Van de Knaap Corner van het Quintus complex in
Kwintsheul.
1. Opening en mededelingen
Om 20:00 opent Helen Loots de vergadering
20 leden en 3 bestuursleden zijn aanwezig (afwezig: John Kerkhof). Helen zal namens John
de vergadering voorzitten. Er zijn geen verdere mededelingen.
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
3. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering op 11 september 2018 in
Kwintsheul zoals die zijn gepubliceerd op de website (vereniging>documentatie).
Naar aanleiding van de notulen van vorig jaar wordt er nog gevraagd naar de AED
herhalingscursus vanuit de OMNI Vereniging Quintus. Helaas wordt die niet aangeboden.
Leden kunnen zelf de geldigheid behouden via o.a. Vitis.
4. Jaarverslag van het seizoen 2018-2019 (staat op website vereniging>documentatie).
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van het jaarverslag en zijn tijdens de vergadering
goedgekeurd.
5. Rekening en verantwoording over het seizoen 2018-2019
Het grootste verschil is terug te brengen naar giften die niet of te laag begroot zijn geweest.
Er wordt een vraag gesteld waarom het kapitaal gelijk is gebleven terwijl we een positief
resultaat hebben behaald. Het bestuur geeft aan dat resultaat lopend boekjaar nog niet is
verwerkt en dat het positieve resultaat is meegenomen in de nieuwe begroting.
6. Verslag van de kascommissie
a. Decharge bestuur voor gevoerde financieel beleid (Jeroen Brand / Harry Stijger).
Jeroen en Harry hebben als kascommissie de stukken gecontroleerd en die zagen er goed
uit. Jeroen licht toe dat er conservatief is begroot en mede dankzij een paar meevallers
we dus inderdaad een positief resultaat hebben gehad. Er zijn geen onregelmatigheden
gevonden en de kascommissie gaat akkoord.
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
b. Benoeming kascommissie seizoen 2019-2020 – aanstelling nieuw lid voor de
kascommissie.
Erik Bongaards was afgelopen jaar reservelid van de kascommissie en treedt nu toe tot
commissie en vervangt daarmee Jeroen Brand. Harry Stijger blijft lid en Herman
Nowee wordt aangesteld als reservelid.
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7. Bestuursverkiezing en samenstelling bestuur
a. Voorzitter: Jacqueline de Gelder was vorig seizoen afgetreden. John Kerkhof heeft
afgelopen seizoen de functie ad interim voorzitter bekleed – Ferdy van Geest en Erik
van Geest stellen zich gezamenlijk verkiesbaar als nieuwe voorzitter
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en de vergadering stemt hiermee in.
b. Penningmeester: Henk Feunekes – reglementair aftredend en treedt ook af. Marianne
van de Berg & Petra Hartsuiker stellen zich gezamenlijk verkiesbaar als penningmeester
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en de vergadering stemt hiermee in.
c. Wedstrijdzaken: John Kerkhof – reglementair aftredend en treedt ook af. Het bestuur is
nog op zoek naar een nieuw (bestuurslid) wedstrijdzaken. John blijft wel nog een
seizoen aan als algemeen bestuurslid.
Helaas hebben zich om dit moment geen kandidaten gemeld en blijft het bestuur op zoek
naar een wedstrijdsecretaris.
d. Technische zaken –Wouter Loots is in 2018 afgetreden en het bestuur is nog steeds op
zoek naar een nieuw bestuurslid Technische zaken. Willem van Vliet heeft deze taak
tijdelijk ook op zich genomen.
Helaas hebben zich ook voor deze functie zich geen kandidaten gemeld en blijft het
bestuur op zoek naar een bestuurslid Technische Zaken.
e. Secretaris: Helen Loots blijft komend seizoen bestuurslid secretaris, maar geeft aan om
na het seizoen van 2019-2020 af te zullen treden.
f. Jeugdzaken (en ad interim Technische Zaken): Willem van Vliet blijft ook aan als
bestuurslid, maar heeft ook aangegeven om na het seizoen van 2019-2020 af te zullen
treden.
Kortom de vereniging is erg op zoek naar nieuwe bestuursleden. Voor alle functies kan er
meegelopen worden. Mochten iemand zich kandidaat willen stellen voor één van deze
functies meld u dan graag bij het bestuur.
8. Financiën 2019-2020
a. Voorstel om de contributie voor het komende seizoen gelijk te houden.
De contributies zijn door de vergadering goedgekeurd.
b. Begroting 2019 – 2020 zal op de vergadering ter inzage liggen maar kan vanaf
10 september 2019 worden opgevraagd bij de penningmeester
Het tekort wordt ter discussie gesteld, maar het bestuur hoopt net als afgelopen seizoen
dat het tekort tijdens het seizoen weer positief te maken. En mocht het nodig zijn
eventueel de reserves aan te spreken. De vergadering keurt de begroting voor 20192020 goed.
c. Sponsoring
Het sponsor contract met Pijl solutions loopt tot het einde van dit seizoen. Het bestuur
hoopt dat er mensen willen helpen met betrekking tot de PR en sponsoring.
9. Bezetting commissies in het seizoen 2019 - 2020
a. Technische Commissie.
• De technische commissie bestaat uit:
• Dick van Geest: aanspreekpunt Heren teams
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b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.

• Erik Bongaards: aanspreekpunt Dames teams
• Willem van Vliet: aanspreekpunt Jeugd (en bestuur)
• Hans Hageraats
• Nadine Dijkshoorn
• Aanspreekpunten Recreanten: Helen voor Kwintsheul, Willem voor De Lier.
Scheidsrechtercoördinator: Tessa Vijverberg heeft aangegeven af te treden en we zijn
nog op zoek naar een scheidsrechter coördinator.
Coen geeft aan bij Tessa te gaan Tessa informeren. Na de vergadering om heeft Yvonne
Lindhout zich tevens gemeld als nieuwe scheidsrechterscoördinator (vanaf 31-10-2019).
PR / Sponsorcommissie
• Vacante vacatures: liefst één per kern
de penningmeester zal 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
Tijdens de vergadering melden zich nog geen vrijwilligers voor de voor
sponsorcommissie.
Jeugdcommissie: Willem van Vliet
Er zijn meerdere vrijwilligers beschikbaar die samen met de activiteitencommissie het
een en ander kunnen en willen organiseren. Er is geen specifieke jeugdcommissie.
Activiteitencommissie: John Kerkhof, Willem van Vliet en Jolanda Kostense
Commissie van beroep: Wim Broer, Huib van Horssen, daar Petra Hartsuiker toe treedt
tot het bestuur zoeken we een vervanger voor Petra in de Commissie van Beroep.
Harry Stijger meldt zich aan voor de Commissie van Beroep.
Ledenadministratie: Jacqueline de Gelder
Materiaalbeheerder: Willem van Vliet
Kledingcommissie – Wendy Paalvast, Julia van Gentevoort en Ilona van der Sar
De nieuwe shirts worden tijdens de vergadering aan de teams uitgereikt en de kosten
voor de shirts worden meegenomen in de contributies.

10. Huldigingen
a. Teams
• Dames 2
• Recreanten Mix 1 en 2
De recreanten geven tijdens de vergadering aan dat het een uitzonderlijke prestatie is
dat de beide recreantenperiode kampioen zijn en dat zij hadden gehoopt op eenzelfde
huldiging en aandacht als Dames 2. Het bestuur biedt hiervoor haar excuses aan en zal
dat zeker meenemen. Iedereen is het er over eens dat het absoluut een mooie prestatie
voor de vereniging is..
b. Leden 25 jaar
• Geen leden die 25 jaar lid zijn
c. Henk Feunekes - Erelid
Tijdens de vergadering benoemt het bestuur Henk Feunekes tot Erelid van de
vereniging. Henk heeft 45 jaar competitievolleybal gespeeld bij Vollier en daarna PQV
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(uitgeteld circa 900 wedstrijden). En in die 45 jaren is Henk 4 jaar lid geweest van de
redactie van de Vollierkoerier, 4 jaar scheidsrechterscoördinator (waarvan 17
seizoenen wedstrijden gefloten), 5 jaar secretaris, 24 jaar lid van de commissie van
beroep en bijna 5 jaar penningmeester.
11. Technische zaken
a. De klankbordgroep en bijeenkomsten met trainers & coaches blijven intact
b. Poule-indeling
c. Teamindeling
Trainingsschema en coaches
Hans Hageraats heeft aangegeven te proberen om ook H3 training te geven.
Daarnaast zijn we nog wel op zoek naar trainers voor de jeugd (zeker de groep in
Naaldwijk van 18.00-19.00 uur).
Er wordt tijdens de vergadering een vraag gesteld om op te leiden binnen onze
vereniging vanuit onze eigen jeugd. Voor de A-jeugd is dat lastig omdat zij om 19.15 uur
in Kwintsheul trainen. Zij kunnen wel de andere jeugd helpen op woensdag. De jeugd
van maandag naar woensdag verplaatsen zal betekenen dat er minder mini’s
overblijven.
Indien we helaas geen nieuwe jeugdtrainers kunnen vinden zullen we misschien
genoodzaakt worden om een ledenstop aan te kondigen en de jeugdgroepen te beperken
tot het aantal beschikbare trainers. Tijdens de vergadering melden zich nog geen
vrijwilligers.
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
verschillende activiteiten tussen teams rouleren en behouden zich het recht voor deze
naar behoren aan te wijzen.
b. Voorbeelden van activiteiten:
• Zaterdag 28 december 12.00-18.00 uur De Lier – jeugdsportmarathon
• (27) December – Oliebollentoernooi
• Januari 2020 – Recreantentoernooi
• Zondag Maart 2020 – Quintus – Qlympics
• April 2020 – Koningspelen
• Mei 2020 – afsluitingsevenement
• Juni 2020 – Seniorensportmarathon.
• Aug 2020 – Beachvolleybaltoernooi - Bradelier
Dit jaar zal er door PQV geen mini-toernooi georganiseerd worden.
13. Mededelingen voor het komende seizoen
a. Het clubmagazine
Het magazine is tijdens de vergadering op dinsdag 17 september 2019 uitgereikt.
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Cees van Reeven geeft aan dat er een spelfout staat op pagina 13 van het magazine,
waar het contributiejaartal in tabel foutief (2018-2019) vermeld. Het jaartal in de titel
van de pagina is correct.
14. Rondvraag
- Er zal wederom een stukje in de nieuwsflits worden geplaatst met betrekking tot de
openstaande vacatures. Er wordt grote zorg uitgesproken over het krimpende ledenaantal
maar bovenal krimpende kader, waardoor de druk bij de huidige bestuursleden steeds
groter wordt. Er wordt dan ook aangegeven dat als er niet binnen de komende maanden
aanvullend kader wordt gevonden, het bestuur genoodzaakt zal zijn naar andere
oplossingen te kijken (waaronder een fusie).
o Er wordt gevraagd of we eventueel bij oud-leden kunnen polsen.
o Of om een vacature bij Vitis Welzijn te plaatsen zoals aangegeven vorig seizoen. Het
bestuur geeft aan dit overwogen te hebben, maar een voorgaande poging resulteerde
in het feit dat Vitis bij de aanvragers ging polsen voor andere functies.
- Verder zijn er geen vragen tijdens de rondvraag.
15. Sluiting
Helen sluit de vergadering om 20.52 uur en nodigt iedereen van harte uit nog onder het
genot van een drankje met elkaar verder van gedachten te wisselen.
Namens het bestuur,

Helen Loots (secretaris)
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