
Welkom bij de ALV
30 november 2020



Agenda 
1. de aftrap

2. De spelregels (digitaal vergaderen)

3. Mededelingen / afmeldingen

4. Corona bij Swift

5. Ingekomen stukken

6. Vaststellen van de notulen ALV d.d. 25 november 2019

7. Verslaglegging seizoen 2019-2020

1. Operationeel

2. Financieel

3. Verslag en advies kascontrolecommissie (stemmen)

4. Dechargeren

8. Samenstelling kascontrolecommissie

9. Presentatie seizoen 2020-2021

10.Presentatie begroting 2020-2021

11.Vaststellen begroting seizoen 2020-2021 (stemmen)

12.Samenstelling bestuur

13.rondvraag

14.het eindsignaal
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2. de spelregels

1. Gebruik microfoon en camera

• Bij de vergadering kunnen camera en microfoon worden in- of uitgeschakeld.

• Iedereen wordt vriendelijk verzocht zodra de vergadering daadwerkelijk start, zowel 
camera als microfoon uitgeschakeld te houden.

2. Stellen van vragen

• Tijdens de vergadering kunt u via de chatfunctie uw vraag of opmerking doorgeven 
aan de voorzitter.

• De voorzitter kan u vervolgens uitnodigen om te spreken. In dat geval zet u uw 
camera en microfoon aan.

• In het geval er veel vragen/opmerkingen zijn, kan de voorzitter besluiten om uw 
vraag na de ALV-vergadering te beantwoorden via een persoonlijke reactie en 
publicatie in het verslag.

3. Stemmen

• Tijdens de vergadering wordt op de gebruikelijke manier gestemd over de 
voorgenomen besluiten waarbij de chatfunctie als ondersteuning kan worden 
gebruikt.

• Tijdens de vergadering wordt dit toegelicht.
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3. Mededelingen en afmeldingen

1. Mededelingen

a. Bijzondere invulling van de ALV (mogelijk gemaakt 
door de noodregelgeving COVID-19

b. Documenten is beschikbaar gesteld via de website 
(persoonlijke link)

c. Vergadering volgen / schermdelen en daarop 
meekijken

2. Aanmeldingen en afmeldingen
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Aanmeldingen:
1 Karla dupont
2 Ruben Salomon
3 Yann Weijer
4 Peter van 't Veen
5 Linda Verstraten
6 Bertwin Heijse
7 Bestuur Swift
8 Verenigings Manager AVV Swift
9 Pijke Oostra
10 Angelique van Lith
11 Mirjam Michels
12 Margriet de Vegt
13 Pieterjan Koorn
14 Marieke Kattenpoel
15 Eloine Riupassa
16 swift Hjo
17 Koos Breukel (Carlien)
18 Gijs van der Sluis
19 Barbara Quispel
20 Sander Maarschalkerweerd
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21 Marjolijn van den hurk 
22 Hans Witkop
23 Henk Jansen
24 Hans Jak
25 omtsd@yahoo.com,
26 Cees Oomen
27 Janet Luis
28 robert@contezza.nl,
29 Bouw | BSVG Advocaten <bouw@bsvg-advocaten.nl>,
30 Alex v. Noord
31 niels veen
32 Johan Wierickx
33 f.c.ruigrok@gmail.com,
34 ninofoudraine@hotmail.com,
35 Ingmar Wever
36 Jafeth@postcodeloterij.nl,
37 Sidney Veltman
38 Floor van de Schouw
39 Koen Adriaanse
40 arzu_donmezer@live.nl,
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41 Ron Kanbier
42 Piet Gooyers
43 Esther Blommestijn
44 M. van der Moere
45 Roland Palmer
46 Bas van der Kroft
47 R. Groothuizen

Afmeldingen
1 Luke Langeveld
2 Wolfgang Hommes



4. Corona bij Swift

• Donderdag 12 maart 2020

• De eerste fase

• Opstarten voor de zomer

• Begin competities / openstelling

• Afbreken competities

• Toekomst

Bestuur spreekt heel veel dank uit naar alle vrijwilligers die de
afgelopen 9 maanden hebben bijgedragen, op welke manier dan op,
w.o. organisatorisch, het hekbeleid, aan het hek staan, controle tijdens 
openstellen kantine, registratiesysteem, optimaal benutten 
veldcapaciteit, beperken kosten voor de vereniging, afstand doen van
loon, zorgdragen benutten van de financiële steunpakketten, 
schoonmaken van het gehele gebouw, etc. etc.
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5. Ingekomen stukken

1. Piet Gooijers (zondag 29-11-2020)

Vraag aandacht voor een genomen beslissing door het DB.

Geen financiële vergoeding vanuit sponsorgelden voor de 
administratieve werkzaamheden inzake sponsorcontracten.

A
L
V

3
0

n
o
v

2
0
2
0



6. Notulen 25 november 2019 [1/3] A
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Besluiten

- ALV stelt notulen 25 november 2019 onveranderd vast
- ALV stemt in met een lidmaatschap “Walking Football”, inclusief een 

contributie (nog niet te heffen in dit seizoen)
- ALV stemt in met de nieuwe samenstelling bestuur (Mirjam Mazurel volgt 

Cor Verhoeff op)
- ALV stemt in met nieuwe voorzitter jeugdcommissie (Mirjam Mazurel volgt 

Cor Verhoeff op als voorzitter, Cor blijft als lid actief)
- ALV stemt in met aanpassing huishoudelijk reglement artikelen11.3 en 

11.5 (inclusief vangnetconstructie)
- ALV verleent bestuur decharge op financiële afhandeling van 2018-2019 

op voorwaarde dat openstaande vragen van de kascommissie naar details 
door het bestuur naar behoren worden beantwoord
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Actiepunten
1. Bestuur: invullen van vacature vertrouwens(contact)persoon

• Swift VCP’s: Hanneke Plaizier en Niels Veen
2. Bestuur/SJL: Heldere informatieverstrekking bij selectieproces SJL

• Informatieverstrekking aan ouders, 2 ouderavonden per seizoen met 
gedetailleerde uitleg over inhoud en proces met tijdlijnen – prestatie staat 
voorop – update op website onder Teams/Junior League

3. Bestuur: Oplossen problemen met douches (stabiel warm water)
• Met leverancier onderzocht en opgelost.

4. Bestuur: maken concrete voorstellen voor inzet beschikbare financiële 
middelen
• Vooralsnog wordt dit aangehouden. Inkomstenderving door beperkende 

maatregelen. 
5. Bestuur: subsidieaanvraag indienen inzake BOSA 2020

• Ingediend en uitgekeerd, zie financieel verslag
6. Bestuur: oproep jonge leden voor uitbreiding kascontrolecommissie

• Helaas dit jaar niet benut, blijft open staan
7. Bestuur: beantwoorden openstaande vragen kascontrolecommissie

• De vragen zijn naar tevredenheid van de kcc beantwoord
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Actiepunten (vervolg)
8. Bestuur: Voorbereiding besluit uitbreiding verenigingstaken per lid van 5 naar 

10 uur per seizoen
• Andere organisatie voor het invullen van de bardiensten. Verhoging van 

aantal uren niet noodzakelijk
9. Bestuur: uitwerken versterken technische coördinatie in jeugd

• Met de introductie van de nieuwe HJO wordt hier slagvaardig aan gewerkt.
10.Bestuur: publiceren actuele versie jeugdbeleidsplan op website

• Verricht. Onder Organisatie / jeugd / beleid en uitvoering
11.Bestuur: douchen na wedstrijd onder de aandacht blijven brengen

• Teams zijn hierop aangesproken
12.Bestuur: zorgen voor tijdige opening sportpark voor vroege wedstrijden in het 

weekeinde
• Is na deze melding gedeeld met betrokkenen

13.Bestuur: zorgen dat spelers hun/haar standaard aanspreekpunt gebruiken 
t.b.v. toegang (tot bv kleedkamer / ballenhok)
• Is na deze melding gedeeld met betrokkenen

14.Bestuur: verkorten / aantrekkelijker maken (bv online peilingen vooraf ALV) 
ALV mho vergroten opkomst
• Huidige invulling / ervaring zal meegenomen worden bij toekomstige ALV

15.Bestuur: uitwerken aanpak rookbeleid 2020 e.v.
• Beleid aan te laten sluiten bij dat van de Rijksoverheid en de Gemeente



7. Verslagjaar 2019-2020
1. Operationeel (sociaal verslag)

✓ Uitgebreid document opgesteld (via website gedeeld)

✓ Hoogtepunten

✓ Impact COVID-19

▪ Stoppen met competities

▪ Jeugdteams / SJL beperkt doorgang

▪ Sluiten van kantine en clubgebouw

▪ Vele inspanningen gericht op het beperken van financiële 
schade:

o Stoppen vrijwilligers vergoeding

o Verzoek bij contracthoudende trainers om afstand te doen 
van vergoeding

o Contact leveranciers voorraden kantine; teruggave

o Benutten financiële steunmaatregelen

✓ Inzet geen contributieverhoging seizoen 2020-2021

2. Financieel

a. Afrekening seizoen 2019-2020 (2 sheets)

b. Balans per 30 juni 2020 (2 sheets)
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AVV Swift (x €1000)

Afrekening 

2019/20

Begroting 

2019/20

Baten

Contributie 299 293

Junior League 82 67

Entree en Sponsor 81 79

Diverse baten 50 21

Kantine Bijdrage 212 260

TOTAAL 724 720

Lasten

Personeel 393 420                 

Huisvesting+Energie 109 93                   

Velden 25 42                   

Wedstrijdkosten 109 96                   

Overige Lasten 88 43                   

TOTAAL 723 694

Reservering 0.63           26
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Toelichting:

Baten:
• Kantine bijdrage: fors lager dan begroot door corona maatregelen: -48k
• De Swift Junior League blijft een groeiende bron van nieuwe spelers en 

inkomsten.
• Diverse baten: 29k hoger dankzij overheidssubsidie zoals NOW, TOGS en 

BOSA. In deze post vallen ook de inkomsten van jeugd voetbalkampen, die in 
de ‘corona’ zomervakantie hoger uitvielen dan begroot.

Lasten:
• Personeel: een deel van de medewerkers heeft vrijwillig afgezien van hun 

vergoeding tijdens de laatste corona-maanden van het seizoen.
• Huisvesting en Energie: met name de energiekosten zijn gestegen door dat 

de lampen op de velden meer verbruiken.
• Wedstrijdkosten: hoofdzakelijk hoger omdat de kledingkorting van sponsor 

Badge Direct nu wordt geboekt als kosten (en ook als sponsor opbrengsten)
• Overige Lasten: hoger door uitgaven aan 110-jarig bestaan van Swift, kantine 

onderhoud en sponsor kosten 

Algemeen:
De impact van de corona maatregelen op de inkomsten is al met al redelijk 
opgevangen door andere meevallers.
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(x €1000) 30/06/2020 30/06/2019

Activa

Duurzame Activa 376 373

Voorraden 2 2

Vorderingen korte termijn 8 4

Liquide middelen 614 598

Totaal Activa 1000 977

Passiva

Eigen vermogen 746 683

Voorzieningen 48 23

Schulden op lange termijn 172 179

Schulden op korte termijn 32 46

Saldo lopend boekjaar 0.6 45.6

Totaal Passiva 1000 977
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Toelichting:

Activa:
• Duurzame Activa: 

• Dit betreft hoofdzakelijk het gebouw. Er wordt elk jaar afgeschreven op 
het gebouw, en in seizoen 2019/20 is er ook geïnvesteerd in het gebouw. 
Het doorbreken van de muur bij de bestuurskamer en vervangen door een 
flexibele schuifmuur zorgt voor een beter gebruik van de ruimtes. 

Passiva:
• Eigen vermogen: met name gegroeid door de toevoeging van het resultaat van 

2018/19.
• Voorzieningen: voor de energie rekening die meestal na einde seizoen komt

Algemeen:
• Zoals op de vorige ALV aangetoond is het eigen vermogen van nu 746k 

voldoende om zware tegenvallers op te vangen. Het minimale eigen vermogen 
dat Swift wil aanhouden is 25% van de huidige jaarlijkse lasten van ~722k: 
180k.

• De buffer daarboven stelt Swift in staat om tegenvallers zoals een langere 
corona crisis of lagere sponsorinkomsten door een recessie op te vangen, 
zonder dat in die gevallen de contributie hoeft te worden verhoogd.



7.3. KasControleCommissie (KCC) [1/2]

Naam Sinds

Job ter Haar sive Drost augustus 2018

Tim Dolstra augustus 2019

Albert Damen augustus 2019
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• Statutaire positie (artikel 12.4)
• Drie leden met een plaatsvervangend lid
• Bekleden geen bestuursfunctie
• Benoeming voor 3 jaren

• Onderzoeken van de balans en de
• Staat van baten en lasten

• Verslag aan de ALV en een advies te geven (agendapunt 8)



7.3. Kascontrolecommissie [2/2] A
L
V

3
0

n
o
v

2
0
2
0

• Verslag KCC

• Advies aan ALV

• Dechargeren
• penningmeester
• bestuur voor gevoerde beleid

• Samenstelling KCC 2020-2021
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# Zeer onzekere situatie (aanvang / verloop)

# Samenstelling leden
• Ontwikkeling verhouding dames/meisjes en heren/jongens (25-

75%)

# Damesafdeling
• Ontwikkelplan i.c.m. sponsorbijdrage ING

# Onderzoek introductie team O-23

# Jeugdafdeling
• naweeën van vertrek jeugd trainers en hoofd jeugd afdeling
• nieuwe hoofd jeugd afdeling
• samenstellen jeugdcommissie

• interim voorzitter René van Pareren
• oprichten technische commissie (Swift-breed)

# Bestuurssamenstelling
• Damesafdeling
• Voetbaltechnische Commissie
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# Capaciteit velden
• Verplaatsen van jeugdselectieteams van zondag naar zaterdag
• Omvang Swift Junior League beperken
• Introductie Swift Junior League Next
• Onderzoek gebruik veldjes Power League
• Benutten vrijdagavond 

• Uitbreiden 35+/45+ teams
• Onderzoek competitiemogelijkheden jeugd/senioren
• Onderzoek interne Swift-vrijdagavond competitie

# Kantine openstelling en opbrengsten

# Huurvelden: 12,5% verhoging m.i.v. 1 januari 2021

# Subsidieregeling BOSA 2020

# Benutten financiële steunmaatregelen
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AVV Swift (x €1000)

Realisatie 

2019/20

Totale 

Begroting 

2020/21

Senioren 

Selecties Jeugd

Overige 

Senioren & 

Algemeen Kantine

Baten

Contributie 299 293

Junior League 82 81 81

Entree en Sponsor 81 80 80

Diverse baten 50 76

Kantine Bijdrage 212 176 176

TOTAAL 724 706

Lasten

Personeel 393 412 75 164 80 94

Huisvesting+Energie 109 99 90 9

Velden 25 29 5 24

Wedstrijdkosten 109 109 44 17 48

Overige Lasten 88 73 8 51 14

TOTAAL 723 722 126 189 293 117

Reservering 0.63 -16.6
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Toelichting:

Baten:
• Contributie inkomsten onveranderd
• Kantine bijdrage: fors lager door corona maatregelen: 

110k lager t.o.v. ‘normaal’ seizoen. Per 30 november 2020 is ongeveer de helft van 
de begrote 176k kantine bijdrage al gerealiseerd tussen juli en oktober. De 
verwachting is dat de kantine per 1 maart weer open mag. 
Voor aanvang van het seizoen is besloten om de bierprijs met 10% te verhogen, voor 
het eerst in 4 jaar tijd.

• Sponsoring: 80k is op basis van huidige overeenkomsten.
• Diverse baten: NOW overheidssubsidie wordt dit seizoen hoger ingeschat omdat de 

maatregelen op meer maanden betrekking hebben en omdat de verloonde trainers 
per 1 september op het Swift loonheffingsnummer staan i.p.v. het Sportkader 
loonheffingsnummer.

Lasten:
• De verschillende afdelingen hebben een begroting ingediend in lijn is met die van 

vorig seizoen 2019/20. 

Algemeen:
Op basis van de hoogte van eigen vermogen en lage lang-jarige financiele
verplichtingen heeft Swift een sterke financiele uitgangspositie. De financiele buffer die 
over vele jaren is opgebouwd, kan worden ingezet om de lasten ook in financieel 
moeilijker tijden op het niveau van voorgaande seizoen te houden, zonder de contributie 
te hoeven verhogen. Hiermee vindt het bestuur een begroot verlies van 17k 
verantwoord.



Ingezonden vraag

Door Marjolein van den Hurk

Ligt er al een plan op tafel om het meiden- en damesvoetbal op Swift meer gezicht te 
geven? En er is in het verleden een flink geldbedrag gereserveerd om extra te 
investeren in trainingen voor de meiden -en damesteams. 

Wat is hiermee gedaan en zijn er mogelijkheden om te investeren, vanuit de 
vereniging, in bijvoorbeeld het inschakelen van tijdelijke trainers als deze nodig zijn?
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Ingezonden vraag
Door Hans Witkop

Ik heb 1 algemene vraag/opmerking bij de begroting.
De begroting geeft mij alleen inzicht in de vergelijking met de jaarrekening. De cijfers 
zijn niet dramatisch anders en roepen geen prangende vragen op als het gaat om 
financiële zorgvuldigheid. 

Wat ik mis is de achtergrond bij de cijfers. Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen die tot 
andere prioriteiten hebben geleid? Kortom, heeft het bestuur plannen voor de 
komende tijd anders dan de going concern? Bijvoorbeeld het jeugdbeleidsplan; ik 
kan me voorstellen dat daar extra middelen voor nodig zijn.
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12. Samenstelling bestuur

Functies Naam Toetreding

voorzitter DB Ruud Karsdorp 27 mei 2019

penningmeester DB Tonko Gast 25 januari 2018

secretaris / ICT (communicatie) DB Franc van Trigt 27 mei 2019

voorzitter jeugdcommissie AB René van Pareren 20 mei 2020 (BV)

voorzitter sponsorcommissie AB Hans Mol 18 maart 2020 (BV)

selectievoetbal zaterdag AB Tobias Kuyvenhoven 26 november 2018

lagere senioren AB Boudewijn de Vries 1 oktober 2014
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13. Rondvraag

Iets voor de rondvraag?
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