Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 11 februari 2021 gemeentehuis te
Papendrecht vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur.
Aanwezig:
De heer Henk Mooij, voorzitter;
Mevrouw Kim Bijman, commissiegriffier;
Mevrouw Mariette Meijer, griffiemedewerker;
De dames Margré van Wijngaarden, Leonie Middelkoop, Akkie Bokma en de heren
Martijn Hardam, Stefan Suijker en Leo Quist, PMV leden.
Niels Mooij, bestuurslid PKC/Vertom;
Jan Rietveld, bestuurslid sport PKC/Vertom;
Ronald Meijerman, bestuurslid financiën PKC/Vertom.
Jeanine van Prehn, notulist.
Afwezig met kennisgeving:
Willem Goudriaan en Ardjan Boersma.
1.
Opening en mededelingen.
De VOORZITTER opent de digitale vergadering, richt een woord van welkom aan de
bestuursleden van PKC/Vertom (hierna: PKC) en heet eenieder van harte welkom bij
het PMV. (Er zal eventueel nog een verbinding zijn met de heer Wilfred van
Wijngaarden op de publieke tribune.)
2.
Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststelling van het verslag van de vergadering van 8 oktober 2020.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Er is een bericht van verhindering van de heren Boersma en Goudriaan.
Er zijn verder geen ingekomen stukken en mededelingen.
5.
PKC.
De heren MOOIJ, RIETVELD en MEIJERMAN en de PMV-leden stellen zichzelf
voor. Tevens geeft de VOORZITTER een korte samenvatting van het PMV. Eén en
ander wordt gevolgd door een presentatie door de heren van PKC.
De heer MOOIJ:
* De verhoudingen tussen PKC en de gemeente -wethouder Paans en ambtenarenis altijd goed geweest.
* Niels Mooij is sinds 1 jaar voorzitter van het bestuur van PKC.
* Sportvereniging PKC: grote jeugdafdeling en opleiding, top afdeling (laatste titel
2015), afdeling seniorenteams (18-48+), 2-tal G-teams en aantal 80-100 leden
combifit (fitnes en cardioboxen).
* Kernwaarde van PKC: ‘iedereen doet mee’.
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* Sportvereniging en sociaal netwerk. Vriend- en lidmaatschappen voor het leven.
* PKC als vrijwilligersorganisatie: ruim 300 vrijwilligers, bij PKC kun je jezelf
ontwikkelen, niet alleen als sporter, ook als medewerker, van fluiten tot ICT, van
bar tot onderhoud.
* De korfbalwereld is ver in het streamen van sport. Wekelijks kijken er zaterdags
minstens 7.500 mensen naar de wedstrijd van PKC1.
Aansluitend worden de volgende opmerkingen, vragen en antwoorden uitgewisseld.
Mevrouw VAN WIJNGAARDEN is in het verleden bij PKC op het Slobbengors als
enige lid geweest van het bestuur van de soos die niet korfbalde. Zij heeft PKC altijd
bewonderd om het leger vrijwilligers. Hele families die opgroeien bij PKC. Ook heeft
zij het genoegen gehad een bijeenkomst van de ondernemersvereniging bij PKC bij
te wonen. Zij vindt het een vereniging om jaloers op te zijn. Zelfs haar nu 91-jarige
tante is penningmeester geweest bij PKC.
Op haar vraag of er bij de G-teams nieuwe aanwas komt geeft de heer RIETVELD
aan dat dit maar heel af en toe het geval is. De huidige leden zijn allemaal als jeugd
begonnen in het G-team en opgegroeid in het team. Ze zijn nu allemaal 18 en ouder
(fysieke leeftijd) en spelen in het senioren korfbal. Het aantal leden blijft rond de 1415 hangen. Afgelopen jaar zijn er 3-4 nieuwe spelers bijgekomen, maar er zijn ook 34 leden elders gaan wonen/werken en hebben PKC dus verlaten. Qua ruimte en
capaciteit is de mogelijkheid er wel om iets te groeien. In de ledenwerving wordt ook
zeker aandacht besteed aan het werven van leden voor het G-team.
Op de vraag van mevrouw VAN WIJNGAARDEN of er actief wordt geworven geeft
de heer RIETVELD aan dat de meeste spelers via collega’s bij Sterk@werk komen,
er is meer sprake van mond tot mondreclame. Er wordt niet actief bij de instanties
geworven. Het is voor de spelers belangrijk dat het vertrouwen en het bekende er
moet zijn. De trainers werken deels bij de diverse mindervalide zorginstellingen, waar
wel wat aandacht aan ledenwerving wordt besteed.
Op de vraag van mevrouw VAN WIJNGAARDEN hoe de competitie van het G-team
verloopt geeft de heer RIETVELD aan dat dit heel goed gaat. Er spelen 2 teams in
de competitie, initieel eigenlijk alleen een 8-tal. Omdat de minder goede/actieve
spelers dan minder aan bod kwamen is er nu een nieuwe variant 4 korfbal, met in 1
vak 2 korven. Er worden altijd toernooien gespeeld met 4 clubs bij 1 vereniging, 3
wedstrijdjes van een kwartier, bij het 8-tal 2 x 20 minuten.
Mevrouw VAN WIJNGAARDEN vindt dit een top afdeling! De heer RIETVELD
beaamt dat ook hij dit het mooiste clubje van de club vindt.
JAN RIETVELD:
* PKC is ook: innoveren met media, welpennacht, jaarlijks jeugdkamp, grote
ondernemersclub met meer dan 80 leden.
* Speerpunt: ledenwerving en jonge aanwas.
* PKC is open voor samenwerking: biedt intussen onderdak aan sport BSO FitKidz, gymnastieklessen. Oostpolderhal voor gymlessen, voetbal en
handbaldoelen.
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Betrokken bij vitaliteitsakkoord en sportakkoord.
Obstacle course running (hindernisbaan), uitbreiding op combifit aanbod.

Vragen en antwoorden:
Op de vraag van mevrouw BOKMA of PKC samenwerking heeft met Passaat (bv. het
krachthonk voor combifit) geeft de heer MOOIJ aan dat men elkaar (op bestuurlijk
niveau) kent, maar dat er geen onderlinge samenwerking is. Dit is waarschijnlijk het
geval omdat beide verenigingen gericht zijn op de eigen sport en trainingen. In de
toekomst ziet men de mogelijkheid van samenwerking met andere verenigingen wel.
Op het moment werkt men alleen samen aan praktische zaken zoals de
coronaprotocollen.
De heer RIETVELD noemt wel het verenigingen toernooi waaraan 11
sportverenigingen korfballen, handballen en voetballen bij PKC, verspringen,
hardlopen en speerwerpen bij de atletiekvereniging, voetballen en darten bij VV
Drechtstreek en tennissen bij de tennisvereniging. Er zijn in die zin wel wat
dwarsverbanden, maar niet in het grote organisatorisch deel.
Mevrouw VAN WIJNGAARDEN noemt de geweldige avond met Excelsior, waar
Ahoy qua organisatie niet tegenop kan. Zij kan niet wachten tot het weer mogelijk
wordt. De heer RIETVELD geeft aan dat PKC in 2015 onder meer House of Heroes
heeft georganiseerd en omdat de sportvloer toch al afgedekt was heeft Excelsior hier
gebruik van kunnen maken en heeft House op Proms georganiseerd. Mevrouw VAN
WIJNGAARDEN heeft heel veel waardering voor het organisatietalent van PKC en
hoopt op nog veel meer samenwerkingen in het kader van zulke evenementen.
Op haar vraag of de mogelijkheid van de sport BSO ook bij alle lagere scholen wordt
bekend gemaakt zegt de heer MOOIJ dat PKC goede contacten heeft met de
basisscholen. Dit ook omdat op elke school wel een PKC-lid als leerkracht werkt. Met
name ledenwervingsacties worden binnen de scholen makkelijk bekend gemaakt,
d.m.v. inlooptrainingen en middagen voor jeugd. Fit-Kidz is echter pas in september
gestart en in november i.v.m. corona alweer gesloten. Verder is Fit-Kidz zelf erg
actief op sociale media en kennen veel ouders het aanbod wel.
Op de vraag van mevrouw VAN WIJNGAARDEN of de hindernisbaan (houd het
Nederlands!) onderhevig is aan vernielingen zoals bv. bij VV Drechtstreek geeft de
heer MOOIJ aan dat PKC hier gelukkig geen last van heeft. Het hek gaat na sluiting
van PKC op slot.
RONALD MEIJERMAN:
* Het KNKV telt zo’n 500 aangesloten verenigingen met samen 90.000 actieve
leden, waarvan PKC met zijn kleine 900 leden dus 1% van uitmaakt.
* Internationaal en als topsport ontwikkeld. Wordt in 69 landen gespeeld.
* PKC is hofleverancier van TeamNL korfbal (Nederlands elftal van het korfbal).
* PKC 2019: 890 leden, 2020: 848 leden (gebrek aan instroom door corona).
Eerdere jaren ca. 1.000 leden. Vertrouwen dat dit na corona weer aantrekt.
Daarnaast investering in flexibeler en aantrekkelijker sportaanbod.
* Geen last van leden die contributie i.v.m. corona niet kunnen betalen.
* Senior top: 2 teams, senior wedstrijd en breed: 9 teams, junior 6 teams, pupil 19
teams, kangoeroe 1 groep, G-korfbal 1 groep.
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Aanbod voor de maatschappelijke trend om binnen een vereniging meer te
sporten: diverse groepen combifit, cardioboxen, basic skills.
Organisatie: klein bestuur van 3 leden. Gehanteerde model is ‘besturen met een
visie’, vooral bezighouden met lange termijn en zorgen voor 11 managers van
commissies en werkgroepen.
PKC drijft op minimaal 300 vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst.
PKC is 6 dagen per week open.
Investeringen in 2020: investering om sportaanbod te verbreden (hindernisbaan),
investering in duurzaamheid (LED-verlichting), investering in renovatie (balkon en
sportlounge), alles gefinancierd uit eigen reserves.
Verwachte investeringen: LED-binnenverlichting, zonnepanelen, nieuwe vloer
PKC-hal.
Investering gemeente 2021: kunstgras hoofdveld.
Impact covid op PKC: competitieve sport al bijna een jaar stil, kantine inkomsten
naar nul (1/3 van de begroting), zeer blij met overheidsbijdrage (reductie huur
grasvelden), stabiele inkomsten van trouwe sponsoren, licht dalend ledental,
uitdaging binding houden met de club als die stilligt, begin 2021 start korfbal
League.
Vrijwilligers die 2 x per week coronatests afnemen voor wedstrijden.

Vragen en antwoorden:
De heer HARDAM dankt voor de presentatie. Op zijn vraag of er al concrete plannen
zijn voor samenwerking met andere verenigingen komt de heer MOOIJ later terug. In
antwoord op zijn vraag naar kangoeroe teams geeft de heer MOOIJ aan dat dit 4-6jarigen zijn (welpen of kabouters bij andere verenigingen).
Op de vraag van mevrouw VAN WIJNGAARDEN naar breedte korfbal zegt de heer
RIETVELD dat het onderverdeling van niveaus bestaat uit top (landelijk), wedstrijd en
breedteteams (‘bierteams’, vriendenteams; spelen overigens ook gewoon
wedstrijden).
In antwoord op de vraag van mevrouw VAN WIJNGAARDEN naar basis skills geeft
de heer RIETVELD aan dat dit bij combifit bestaat uit gewichten,
touwtjespringen/trekken, etc. Bij basic skills zijn 8-10 sporters bezig met
krachttraining, slepen met autobanden, halters, opdrukken -en trekken.
Op de vraag van mevrouw VAN WIJNGAARDEN naar leden die door corona hun
lidmaatschap niet kunnen betalen geeft de heer MEIJERMAN aan dat PKC de
contributie (i.v.m. werkeloosheid van deze leden) heeft stopgezet. Deze hoeven zij
zelf niet te betalen, maar ze blijven wel lid. Het gaat gelukkig om een handvol
gevallen.
In antwoord op de tip van mevrouw VAN WIJNGAARDEN om de sponsoren te
vragen voor de zonnepanelen geeft de heer MEIJERMAN aan dat er veel
subsidiemogelijkheden zijn en stichtingen die assisteren bij besluitvorming en
financiering/subsidies.
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Tenslotte geeft mevrouw VAN WIJNGAARDEN aan veel bewondering te hebben
voor PKC en hoe men met de leden omgaat. Zij vindt de aandacht voor korfbal op tv
niet overweldigend, maar hoopt dat dit als Mart Smeets minder te zeggen krijgt wel
goed komt.
NIELS MOOIJ
* Toekomst van PKC: de waarde van de sportverenigingis onbetwist. Dat vergt wel
innoveren. Nadenken over sportaanbod, komende jaren stapje verder met behulp
van het athletic skills model: als sporter jezelf ontwikkelen door een veelheid aan
sporten te beoefenen. Volgens het model ‘sportdriehoek’ leiden aanpassingen aan
het aanbod ook tot aanpassingen aan de accommodatie en het kader.
* Bijvoorbeeld atletiek-, judo trainer, Fit-Kidz uitnodigen om trainingen te verzorgen.
* PKC is en blijft een korfbalclub, maar wil ook het aanbod verbeteren om
aantrekkelijker te worden voor jeugd en hen tot betere sporters op te leiden.
* Veel contact met andere verenigingen, verenigingsoverleg met de gemeente.
* PKC-model: brede basis en sterke top!
Vragen/antwoorden:
De heer QUIST is verbaasd hoe sociaal PKC op sportgebied is en hoe weinig
aandacht hiervoor in de media is. Hij vraagt zich af er sprake is van scouting bij
scholen en hoopt schriftelijk antwoord te krijgen op zijn vraag over de financiële
verslagen/rapportages die hij nergens terugvindt.
Mevrouw BOKMA spreekt haar waardering uit over de toekomstplannen van PKC.
Als tip noemt zij dat Passaat subsidie voor zonnepanelen heeft ontvangen!
De VOORZITTER noemt de raad breed aangenomen motie van OP waarbij het
college heeft toegezegd te investeren in het proactief activiteiten ontwikkelen voor
jeugd binnen Papendrecht. Hij ziet hier een grote kans voor PKC om de obstacle run
nadrukkelijk te promoten. De heer HARDAM heeft hierover al contact opgenomen
met de heer Lammers, maar helaas nog geen reactie ontvangen. Hij zal PKC hier
een mail over sturen.
De heer MOOIJ merkt op dat deze er pas sinds het voorjaar staat en in het najaar in
gebruik is genomen. Ook hier is i.v.m. corona nog niet veel ruchtbaarheid aan
gegeven. Verder merkt hij op dat Obstacle course running een opkomende sport in
Nederland is. Behalve dat men deze wil openstellen voor de Papendrechtse jeugd,
probeert PKC ook bekendheid te krijgen onder de serieuze beoefenaars.
De VOORZITTER dankt het PKC-bestuur hartelijk namens alle PMV-leden voor hun
inbreng en hoopt dat PKC snel weer volop aan de slag kan. Men is trots op PKC, het
plezier waarmee jong en oud gebruik maakt van de accommodatie en het hoge
niveau waarop men zich manifesteert. De meeste waarde ziet de VOORZITTER in
het pedagogische, de opleiding, het samen sporten, de liefde voor het leven en het
verenigingsleven binnen Papendrecht.
6.
Maatschappelijke betrokkenheid/signalen uit de samenleving.
Er zijn geen signalen.
7.

Inventarisatie afgelegde bezoeken.
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Mevrouw VAN WIJNGAARDEN vindt het jammer dat het PMV niet bij PKC aanwezig
kon zijn. Zij betwijfelt of alle verenigingen in staat zijn om een goede digitale
presentatie te verzorgen.
Er zijn geen bezoeken afgelegd.
8.
Inventarisatie nieuw af te leggen bezoeken.
Er worden i.v.m. corona geen bezoeken afgelegd.
In antwoord op de vraag van mevrouw VAN WIJNGAARDEN naar een lijst van
afgelegde bezoeken over de afgelopen jaren zegt mevrouw BIJMAN toe deze rond te
zullen sturen.
Mevrouw VAN WIJNGAARDEN noemt de speeltuinverenigingen, mevrouw
MIDDELKOOP geeft aan dat deze redelijk recent zijn bezocht.
De heer HARDAM stelt voor een bezoek af te leggen aan de skaeve huse of het
hospice. De VOORZITTER zegt dat skaeve huse nog niet in Papendrecht zijn
gerealiseerd en dat men daarvoor naar Dordrecht zou moeten gaan.
Mevrouw BOKMA zegt dat er is afgesproken dat het PMV in juni naar het hospice
zou gaan, binnen of buiten op het terras. Verder noemt zij de voedselbank en de
kinderboerderij.
Wanneer de mogelijkheden tot bezoeken weer bestaan wordt er voorgesteld de
mogelijkheid voor de volgende vergadering van 24 juni bij het hospice te
onderzoeken.
9.
Rondvraag.
(Mevrouw VAN WIJNGAARDEN complimenteert de voorzitter met zijn zoon.)
Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
10.
Sluiting.
De voorzitter sluit de avond om 21.45 uur en dankt eenieder voor hun inbreng. De
volgende vergadering is op 24 juni as.
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