
Notulen Algemene Leden Vergadering  22 juni
2021

Agenda
1. De aftrap
2. Mededelingen / afmeldingen
3. Vaststellen notulen ALV 30 november 2020, incl. actiepunten
4. 15 maanden COVID-19 [informatief]
5. Aandachtsgebieden 2021-2022
6. Voorstel begroting 2021-2022, incl. financiële situatie [stemming]
7. Voorstel contributie 2021-2022 [stemming]
8. Organisatorische en bestuurlijke wijzigingen [informatie]

1. Samenstelling bestuur
2. Samenstelling jeugdcommissie
3. Technische Commissie

9. Capaciteitsprobleem Olympiaplein [informatief]
10. Sponsoring

1. Voorstel sponsorgelden 2020-2021
2. Sponsorbeleid 2021-2024 (3 seizoenen)

11. Rondvraag
12. Het eindsignaal

1. De aftrap

2. Mededelingen / afmeldingen
a. Spelregels ALV
b. Aanmelding en afmeldingen
c. Veilig sportklimaat: activiteiten olv Vertrouwens Contact Personen Hanneke Plaizier en Niels Veen
d. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) - regelen aansprakelijkheid, invulling

bestuurstaken -> vereist aanpassing statuten
e. Data activiteiten

i. Regiocup jeugd (competitie met clubs uit de buurt): juni 2021
ii. Zomeravondvoetbal: op zaterdagen van 3/7 t/m 7/8
iii. Trainingen in zomermaanden voor senioren in de week: nader te bepalen (di, wo, do)
iv. Start voorbereiding jeugd: vanaf 9 augustus
v. HVC: zaterdag 28 augustus

vi. Een (n.t.b.) vrijdag in september: fêteren diverse krachten coronaperiode + vertrekkende
bestuurs- en commissieleden (ACTIE)

Aan- en afmeldingen
Zie presentatie

3. Vaststellen notulen ALV 30 november 2020, incl. actiepunten
No 29 presentielijst dient Roger van Maris te zijn / notulen worden goedgekeurd [BESLUIT]
Zie presentatie

4. 15 maanden COVID-19 [informatief]
Zie presentatie
Begin 2020: HJO Milano van den Burg vervangen door Harold van Ineveld
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Harold ging voortvarend van start, echter ontstond in de loop van het jaar een steeds groter wordende
afstand tussen hem en substantieel deel van de vereniging en is samenwerking met Swift beperkt
gebleven tot een jaar.
HJO rol is nu bewust gesplitst: Dohan Karacaer bovenbouw (O13 t/m O19) en Pijke Oostra onderbouw
(O8 t/m )12).
De JeugdCommissie (JC) is olv vz ai René van Pareren vernieuwd en nieuwe voorzitter is Barbara
Quispel
Technische Commissie (TC) is gestart olv vz Marco Buursema.

5. Aandachtsgebieden 2021-2022
Zie presentatie

Jeugd
Vraag Cees Oomen over opmerking bestuur: “Swift betaalt niet”.
Reactie bestuur: opmerking heeft betrekking op seniorenvoetbal (spelende leden in selecties); ook in
jeugd wordt niet betaald of wordt jeugd anderszins in de watten gelegd.

Vraag Marjolijn van den Hurk over behoefte aan kwaliteitsimpuls meidenvoetbal
Reactie bestuur: financiën beschikbaar voor (extra) trainingen, begeleiding trainers (opleidingen,
cursussen), vergoedingen trainers dienen te passen in het salarishuis, in komend seizoen
techniektrainingen toegankelijk voor alle Swift-teams

Gebouw/kantine
Statiegeld: landelijke introductie per 1 juli 2021, ook bij sportverenigingen: doorbelasten in prijs maar niet verplicht o
Statiegeld: gebruiken voor een goed doel (ideeënbus)
Vraag Cees Oomen: invoeren rookverbod op terras?
Reactie bestuur: roken wordt actief ontmoedigd (middelen handhaving op terrein/terras ontbreken +
ophoping en overlast buurt bij verbod op terrein)

Technische Zaken
Belangrijk doel vrijdagavondvoetbal: ontlasten zaterdag (zie ook agendapunt 9)

Senioren
Speerpunt: opzetten scheidsrechterspoule (ACTIE)

Sponsoring
2019-2020 -> verdeelsleutel naar afdelingen?
-> ingezet voor afdekking kosten in coronatijd

Algemeen
Vz benadrukt de urgentie van het capaciteitsprobleem op het sportpark op de zaterdag. De noodzaak om
komende seizoen thuiswedstrijden om een ander complex te moeten spelen is een feit. Er worden
gesprekken gevoerd met de gemeente, de KNVB en voetbalvereniging Blauw Wit, spelend op het
sportpark Sloten.
Alle teams zowel jeugd als senioren, met uitzondering van de zaterdag 1 en O23, kunnen hiermee te
maken krijgen.

6. Voorstel begroting 2021-2022, incl. financiële situatie [stemming]
Zie presentatie

De penningmeester geeft een toelichting om de gepresenteerde cijfers. Het lijkt erop dat Swift het
lopende seizoen redelijk goed doorstaat. De definitieve cijfers worden in het najaar, bij de verantwoording
gepresenteerd. De onzekerheid zit momenteel in de diverse subsidie-aanvragen en de definitieve
toekenning ervan. Hierdoor kan het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet gezien worden.
Voor het komende seizoen wordt 20k meer kosten bij jeugd verwacht.
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Dekking door geplande toename inkomsten: SJL +100 en aanpassen verdeelsleutel (Swift /
Voetbalschool) inkomsten voetbalkampen.

Sponsor-inkomsten, begroot: 70k, 45% via verdeelsleutel naar afdelingen. Speciale reserveringsposten
op afdelingsniveau zijn in de boekhouding opgenomen voor sponsorgelden

ALV: gaat akkoord met begroting 2021-2022 (BESLUIT)

Vooruitblik op afrekening huidig jaar (2020-2021):
● 42k in plus over 2020-2021 maar: onzeker 25k (+/-) realisatie afhankelijk van wel / niet

verstrekken subsidies. Meer helderheid bij realisatie najaar 2021
● Overige senioren: tegemoetkoming seizoen 2020-2021, consumptie op Swift-pas per team (1k)
● Mogelijk nog een extra compensatie voor senioren-teams als realisatie voldoende positief is

Vraag Piet Gooyers:
Behoefte aan detaillering
Uitsplitsing, za en zo (post trainer-salarissen blijft een geheel)
Jeugd, SJL: splitsen t.o.v. rest Jeugd
Senioren en Algemeen: splitsen
Reactie bestuur: Aankomende ALV kan een verdere detaillering worden toegevoegd (ACTIE)

Opm vz: het is van belang dat een verdere detaillering kan, maar het mag niet de intentie zijn om deze
detaillering te gebruiken om onderlinge vergelijken te maken en daaraan rechten te ontlenen. Swift is één
vereniging waaraan iedereen bijdraagt, en geen consumptie-club. (mbt omvang kosten tov baten per
afdeling: vereniging als geheel dient in balans te blijven)

Nagekomen opmerking
Op p12 van de presentatie staat vermeld dat de nieuwbouwbijdrage stopt m.i.v. komende seizoen.
Dit is echter niet correct. Seizoen 2021-2022 geldt als de laatste periode van de regeling
nieuwbouwbijdrage.

7. Voorstel contributie 2021-2022 [stemming]
Op basis van de gepresenteerde begroting kan de contributie gelijk blijven, met als uitgangspunt het lopende seizoe
: blijft gelijk - ALV gaat akkoord (BESLUIT)

8. Organisatorische en bestuurlijke wijzigingen [informatie]

1. Samenstelling bestuur
Afscheid

Piet Gooyers (vz sponsorcommissie)
3jr sponsoring, sponsorcommissie opgebouwd vanaf marginaal tot 100k/jr - attentie door
vz overhandigd
René van Pareren (vz ai Jeugdcommissie)
vz ai 1 jr, in korte tijd JC opnieuw opgebouwd - attentie beschikbaar (wordt na ALV
overhandigd)
Boudewijn de Vries (vz lagere senioren)
7jr bestuurslid en vertegenwoordiger alle lagere seniorenteams (dames, heren, zaterdag
en zondag) geweest (extra jaar aan toegevoegd) - attentie door vz overhandigd

Welkom
Barbara Quispel (vz JC)

Vacatures
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Vz lagere senioren (kandidaat in beeld)
(nagekomen bericht: Eric Hogendorp is bereid om aan de operationele zijde zich in te
zetten)
Secretaris (Franc van Trigt blijft voorlopig aan)

2. Samenstelling jeugdcommissie
a. Barbara Quispel - Voorzitter
b. Linda Verstraten - Coördinator SJL/O8/O9
c. Yann Weijer - Coördinator O10/O11/O12
d. Margriet de Vegt - Technisch coördinator Onderbouw (O08 t/m O12)
e. Alex van Noord - Coördinator Bovenbouw (O13 t/m O19)
f. Pijke Oostra - HJO Onderbouw (O08 t/m O12)
g. Dohan Karacaer - HJO Bovenbouw (O13 t/m O19)

3. Technische Commissie
Zie presentatie
Marco licht de functie van de nieuwe commissie toe en zijn eigen rol daarin.

9. Capaciteitsprobleem Olympiaplein [informatief]
Opdracht geformuleerd voor in te stellen commissie
Bestuur neemt het voortouw en vraagt nadrukkelijk om betrokkenheid leden in deze commissie zodat een
gedragen advies kan worden opgesteld (ACTIE)

Nagekomen opmerking
Nuancering op p20 presentatie, 3e bullet: "meidenvoetbal: wisselende instroom per geboortejaar" (ipv
ongecontroleerde toelating).

Vraag Ron van Eeuwen: hoeveel ruimte is er op zondag beschikbaar?
Reactie verenigingsmanager: ruimte voor 2-5 extra wedstrijden

10. Sponsoring
3. Voorstel sponsorgelden 2020-2021

Zie presentatie

4. Sponsorbeleid 2021-2024 (3 seizoenen)
Zie presentatie
Beleid op site actualiseren (ACTIE)

11. Rondvraag

Angelique van Lith
● Aangemeld en aanwezig maar niet op aanwezigenlijst

Reactie bestuur: wordt toegevoegd (ACTIE)

Piet Gooyers
● DBA wetgeving: aantonen dat er geen dienstverband bestaat, verschuiving in verantwoordelijkheid naar kan

(zzp-ers: verschillende opdrachtgevers of anders innen premies)
Rekening houden met controle belastingdienst
Reactie bestuur: wordt opgepakt (ACTIE)

4



● Zou graag inzicht hebben in taakomschrijving van dagelijks bestuur
Reactie bestuur: taken bestuur beschikbaar, check of dit afdekkend is en stel beschikbaar (ACTIE)

● Wens om  in de verdeelsleutel van het sponsorbeleid het onderdeel SJL op te nemen.
Reactie bestuur: volgend ALV verduidelijken (ACTIE)

12. Het eindsignaal

Actielijst

No Actie Status Actiehouder Datum

1 Organiseer avond
coronavrijwilligers +
vertrekkende bestuurs-
en commissieleden

Open Bestuur September 2021

2 Scheidsrechterspoule
lagere senioren

Open Bestuur Augustus 2021

3 Detaillering posten
financiële rapportage

Open Penningmeester November 2021

4 Bemensen Commissie
Olympiaplein Capaciteit
(COC)

Open Bestuur Juli 2021

5 Sponsorbeleid op site
actualiseren

Open Vz Sponsorcommissie Juli 2021

6 Update
aanwezigheidslijst ALV
20210622

Open Secretaris Juli 2021

7 Check of zzp-ers met
opdracht bij Swift in lijn
met DBA-wetgeving
acteren

Open Bestuur Juli 2021

8 Geef inzicht in
taakomschrijving
Dagelijks Bestuur

Open Bestuur Juli 2021

9 Reactie op wens f
wijziging verdeelsleutel
van sponsorbeleid , uit te
breiden met onderdeel
SJL

Open Vz Sponsorcommissie November 2021

Besluitenlijst

No Besluit

1 ALV: gaat akkoord met begroting 2021-2022

2 ALV gaat akkoord met contributiebesluit 2021-2022 (geen verandering t.o.v. 2020-2021)

ALV gaat akkoord met de notulen van de vorige ALV 30 november 2020
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