
Verslag Algemene ledenvergadering 24-11-2014 

Van: Bonne van den Berg, secretaris 

 

Aan: leden Hvv Bernisse 

 

Aanwezig: 

  

Bestuursleden: Dennis Noordzij, Pieter Nooteboom, Martin de Groot, Thom van den Berg, 

Richard Ariens, Pieter Nooteboom en Bonne van den Berg  

 

Overige leden: Wim Barendrecht, Arie Aalbregtse, Tonnie Aalbregtse, Hans de Graaf, Alex 

de Graaf, Roland van der Meer, Sietse van der Meer, Rene van Oevelen, Andre Kieffer,Wim 

van der Ree, Gert de Jong, Ellen den Broeder, Andre Rijken, Evert Niekerk, Peter Hoek en 

Wolter Smit. 

 

1. Opening: 

 

Voorzitter opent vergadering.  

 

 

2. Notulen vorige vergadering (16-06-14): 

 

Goed gekeurd. 

 

 

3. Mededelingen / lopende zaken. 

 

 Bericht van verhindering van Eric Reek, Andre Vis en Bart van Wijk. 

 Bernisse Noord. HVV Bernisse en PFC liggen op 1 lijn qua invulling Bernisse 

Noord. Gemeente is positief en er is een soort “trouwboekje” vanuit de gemeente 

richting Nissewaard. Het streven is om in seizoen 2017/18 te fuseren. 

Ontwikkeling Leensvaart, Medisch centrum en AH Heenvliet naar trainingsveld/3
e
 

veld is al ver in ontwikkeling. De provinciale staten kunnen nog vertragen , maar 

ook kunnen er nog protesten komen. Sietse van der Meer vraagt of het niet eerder 

kan. Nee kan niet eerder, we willen het gelijk goed en niet halfbakken. Feb 2015 

komt er een buitengewone algemene leden vergadering waarbij het bestuur 

voorlichting zal geven over de precieze plannen. Sietse vraagt of er meerdere 

opties zijn. Ja er zullen dan meerdere opties gepresenteerd worden. Andre Rijken 

vraagt of de KNVB nog gaat verplichten om samen te gaan. Nee dat zullen ze niet 

doen gezien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Zal GHVV’13 verdwijnen als de 

fusie niet doorgaan. Nee dat loopt nu toch ook goed. 

 

 

4. Informatie voetbaltechnische zaken. 

 

Senioren: 

Selectie gaat goed. Er zijn wel wat perikelen ivm spelers die niet in het 1
e
 komen of bijna 

niet. Hier zijn zo nu en dan gesprekken over. 

Onder de 23 zal starten samen met PFC obv Jan Berghout en Bas van der Meulen. 

3
e
 mist even wat drive. 



 

Jeugd: 

Jeugdbestuur is bijna compleet tw Marcel Toepoel (voorzitter) Martine van Niekerk 

(activiteiten), Rob Toussaint (wedstrijdsecr. PFC), Thom ban den Berg (wedstrijdsec. 

Bernisse), Raymond Akkermans (technisch coördinator).  Voor de functie van 

secretaris/website zoeken we nog iemand. 

 

 

 

5. Financiële zaken: 

 

Martin bespreekt de Exploitatie 2013/14 met een positief resultaat van 21.737.78 euro.  

Kascommissie bestaande uit Ellen den Broeder en Bart van Wijk hebben verslag gemaakt. 

Verslag kascommissie goedgekeurd door de leden. 

Reservelid Ferry van Brakel schuift door en Bart van Wijk stelt zich opnieuw beschikbaar 

als reservelid  (verder geen animo) 

Btw- plichtigheid m.b.t sponsoring is nu 50000 geworden. 

 

40 jarig jubileum begroting en realisatie besproken met als eindresultaat 7251.45  in de 

plus. 

 

 

 

6. Rondvraag: 

 

Gert de Jong: Als scheidsrechter vind hij het vervelend dat er bijna nooit bestuur of 

iemand anders aanwezig is in de bestuurskamer van PFC. 

En zijn er ook mensen die en EHBO diploma hebben op zaterdag?  Nee hebben we niet 

geborgd.  

Hans de graaf: Notulen en agenda van de ALV staan niet op de website maar wel op 

facebook.   Klopt is iets misgegaan, de intentie was er wel. 

Maar ook de website is niet up to date bijv. pupil van de week is nu al getrouwd? 

 

 


